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ENSINO BÁSICO 

GEOGRAFIA – 3º CICLO 

ANO LETIVO 2021 / 2022 FASE 1.ª e 2.ª  

DURAÇÃO 90 Minutos 

CÓDIGO PROVA 18 

TIPO PROVA Escrita 

 

INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Geografia, a realizar em 2022, nos termos previstos no Despacho Normativo n.º 7-A/2022,de 24 de março, 

nomeadamente: 

 

1. Objeto da avaliação 

2. Caracterização da prova 

3. Critérios Gerais de Classificação 

4. Material 

5. Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais 

relativas à totalidade dos anos em que a disciplina é lecionada. 

 

2. Caracterização da prova 
 

A prova será composta por 5 grupos de itens. 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Cada um dos grupos corresponderá aos temas/subtemas e à pontuação indicadas no quadro da página 2 (conteúdos e 

cotações). 

Dada a transversalidade dos conteúdos será sempre possível a formulação de itens que obriguem a uma articulação de 

saberes entre quaisquer dos temas e subtemas. 

Os grupos são introduzidos por documentos (mapas, gráficos, tabelas, ilustrações, textos ou outros). 

A prova pode ser composta por itens de tipologia diversificada: itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro/falso, 

associação) e itens de construção (de resposta curta, de resposta restrita, de resposta extensa). 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

 

3. Critérios Gerais de Classificação 

 

A classificação a atribuir em cada item é expressa num número inteiro de pontos. 

Nos itens de seleção só serão válidas as respostas que correspondam de modo inequívoco ao solicitado. 

Nos itens de construção, que envolvam aplicação e/ou exposição de conhecimentos serão tidos em conta os seguintes 

aspetos: 

- compreensão e aplicação de conceitos fundamentais; 

- utilização de termos específicos da disciplina; 

- interpretação correta de documentos; 

- correta expressão escrita e estruturação das frases. 
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No caso de a resposta conter elementos que excedam o solicitado, só serão considerados para efeito de classificação 

os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados, mesmo que os elementos 

em excesso contenham elementos corretos. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a 

classificação a atribuir é zero pontos.  

 

4. Material 

 

O examinando só pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

Pode utilizar calculadora do tipo não alfanumérico, não programável e régua. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5.  Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. Não acresce qualquer tolerância. 

 

Conteúdos e Cotações: 

 

GRUPOS TEMAS SUBTEMAS 
COTAÇÃO 

(100 Pontos) 

I 
A Terra: estudos e 
representações 

● Descrição da paisagem. 

10 - 15 ● Mapas como forma de representar a superfície terrestre. 

● Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

II O Meio Natural 

● Clima e formações vegetais. 

10 - 20 
● Relevo. 

● Dinâmica das bacias hidrográficas. 

● Dinâmica do litoral. 

III 
População e 
Povoamento 

● População. 

20 - 30 ● Mobilidade. 

● Áreas de fixação humana. 

IV 
As Atividades 
Económicas 

● Atividades económicas, recursos, processos de produção e 

sustentabilidade. 20 - 30 

● Redes e meios de transporte e telecomunicações. 

V 
Contrastes de 
Desenvolvimento 

● Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento:  

- Crescimento económico e desenvolvimento 

- Indicadores de Desenvolvimento. 

10 - 15 ● Interdependência entre espaços com diferentes níveis de 

desenvolvimento: 

- Obstáculos ao desenvolvimento 

- Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento. 

 

Escola Secundária de Sacavém, 04 de maio de 2022 


