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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 
 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 

Geografia - Código 18 
(ter como referência anexo II do Desp.Norm.6-A/2015) 

 

Ano letivo 2014/2015 

I. INTRODUÇÃO  

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência do ensino 

básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2015 O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos 

relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

II. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de exame de Geografia tem por referência as Orientações Curriculares para o 3.º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Geografia e permite avaliar, no âmbito dos seis temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada. 

 

TEMAS/ CONTEÚDOS A PRIVILEGIAR: 

 

Tema: A Terra: Estudos e Representações 

- Localização absoluta de lugares 

- Limites naturais da Europa 

 

Tema: População e Povoamento 

- Distribuição da população mundial 

- Evolução da população mundial 

- Reflexos dos diferentes comportamentos demográficos na estrutura etária da população 

- Políticas demográficas 

 

Tema: Atividades Económicas 

- Atividade agrícola 

- Atividade piscatória 
 

Tema: Contrastes de desenvolvimento 

- Bem-estar e qualidade de vida 

- Distinção entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento 

- Crescimento económico e desenvolvimento 
 

Tema: Ambiente e Sociedade 

- A poluição atmosférica 
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III. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

- As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino. 

 

- A prova é constituída por 4 grupos. 

 

- Todas as questões são de carácter obrigatório. 

 

- A tipologia das questões é a seguinte: 

* escolha múltipla; 

* resposta curta; 

* resposta descritiva/aberta. 

 

IV. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação. 

 Fatores de valorização: 

- Capacidade de organizar e exprimir com clareza as respostas; 

- Revelar objetividade e capacidade de síntese; 

- Capacidade de relacionar conteúdos entre si; 

- Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina; 

- Expressar-se corretamente por escrito. 
 

 Fatores de desvalorização: 

- Imprecisões científicas; 

- Erros de ortografia e de construção frásica;  

- Caligrafia ilegível; 

- Não serão contabilizados conteúdos incorretos ou deslocados da resposta; 

- Nas questões de escolha múltipla não há lugar a classificações intermédias: 

                  . as respostas em que é assinalada a alternativa correta são classificadas com a cotação total do item. 

                 . as respostas onde seja feita uma escolha simultânea da opção correta e de uma opção incorreta são 

consideradas erradas, sendo classificadas com zero pontos. 

 

V. MATERIAL 

 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

VI. DURAÇÃO 

 

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

 

 


