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1. Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2017 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de julho, alterado 

pelo decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo 

n.º 1-A/2017, de 10 de fevereiro. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina.  

 Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos 

itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  

 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caraterísticas e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração 

 

 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência as Metas Curriculares para o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, que 

se organizam em seis temas: A Terra: estudos e representações, Meio natural, População e povoamento, 

Atividades económicas, Contrastes de desenvolvimento e Risco, ambiente e sociedade.  

A prova permite avaliar, no âmbito dos seis temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada. 

 

A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, não são objeto de avaliação 

os conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que não constem da presente Informação.  

A prova de exame permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio dos 

conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do programa da disciplina. 

As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de 
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avaliação em prova escrita de duração limitada. 

 
 
3. CARACTERISTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 
As respostas são registadas no próprio enunciado. 

A prova apresenta 6 grupos de itens. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um 

dos temas das Metas Curriculares. 

Os diferentes itens podem referir-se à realidade portuguesa e incluir comparações com outras realidades 

semelhantes ou contrastantes, nomeadamente, com países selecionados de cada um dos dois conjuntos 

seguintes: 

•América do Sul, América Central, África e /ou Ásia; 

•América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia, Japão e Federação Russa. 

 

 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos conteúdos/temas 

 

Temas / Conteúdos 

 

Cotação 
A Terra: estudos e representações 

 • A representação da superfície terrestre; 
• A localização dos diferentes elementos da superfície terrestre; 

 
10 pontos 

 
Meio Natural 
•Clima;  

• A dinâmica de uma bacia hidrográfica;  
•A dinâmica do litoral;  

16 pontos 

População e povoamento 
•Evolução da população mundial; 
• Mobilidade da população;  
•Cidades, áreas de fixação humana; 
 

 
18 pontos 

 

Atividades económicas 
• A agricultura 
•A indústria  
•O turismo 

 
 

16 pontos 
 

Contrastes de desenvolvimento 

•Países desenvolvidos vs países em desenvolvimento; 

•Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento; 

• Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento  
 

 
20 pontos 

 

Riscos, ambiente e sociedade 
•Riscos naturais;   
•Riscos mistos;  
•Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável;   
 

 
20 pontos 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

 
Tipologia de itens 

Número de 

itens 

Cotação por item 

  (em pontos) 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 
• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa 

 

ITENS DE SELECÇÃO 
• Associação/correspondência  

• Escolha múltipla  

 

 

 

 

 

 

 
7-10 
5-8 
2-4 

 
 
 

1- 4 
10-14 

 
1 a 6 

2 a 6 

   5 a 8 

 
 
 

1 a 4 
2 a 5 

 

 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se a resposta contiver elementos errados de informação geográfica não solicitada, estes só são tidos em conta 
se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. 

Itens de seleção  

A cotação total só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
- uma opção incorreta 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos que satisfaçam o 
que é pedido. 
 

Itens de resposta restrita e extensa 

Deve apresentar os conteúdos relevantes de forma completa e coerente e utilizar a terminologia da disciplina. 
Nas respostas incompletas é atribuída a cotação correspondente aos itens focados. 
Nos itens de associação e de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respostas 

incorretas são classificadas com zero pontos. 

Também deve ser atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o aluno apresente: 

– mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta); 

– o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis. 
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A falta de clareza na estrutura da resposta terá desconto variável, podendo atingir a totalidade da cotação. 

Nos itens de construção assinala-se o seguinte: 

- As formulações respeitantes aos conteúdos apresentadas nos critérios específicos de classificação não 

devem ser entendidas de forma rígida, mas como indicadoras da linha interpretativa considerada correta, 

ressalvando-se sempre uma visão holística da resposta do aluno, relativamente ao que é solicitado no item. 

- As respostas que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios específicos de 

classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver 

adequado ao solicitado. 

- Se a resposta contiver elementos errados de informação geográfica não solicitada, estes só são tidos em 

conta se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. Nesta eventualidade, 

os elementos corretos não serão valorizados. 

- São de considerar as respostas que utilizem uma terminologia cientificamente adequada e rigorosa, embora 

não exatamente idêntica à utilizada nos critérios específicos de classificação.  

 
 
 
 
5. MATERIAL 
 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Os alunos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica, não programável. 

Não é permitido o uso de corretor. 

6. DURAÇÃO 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 


