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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Geografia 2019 

Prova 18 

3.º ciclo do Ensino Básico  

Prova de equivalência à frequência 

 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Geografia, a realizar em 2019, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios de classificação 
• Material 
• Duração 

 
 
1. Objeto de avaliação 

 
O exame a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas 

competências enunciados no Programa da disciplina de Geografia do 7º, 8º e 9º 

Anos de Escolaridade, podendo implicar a mobilização de conhecimentos relativos 

ao Programa mas não expressos neste documento. 

  

Objetivos gerais/competências 

• Exprimir-se de forma clara, oralmente e por escrito; 

• Utilizar corretamente vocabulário específico da disciplina; 

• Interpretar diferentes tipos de documentos de interesse geográfico; 

• Sistematizar os dados, dando-lhes coerência e utilizando-os na resolução de 

problemas espaciais; 

• Utilizar técnicas geográficas desenvolvidas ao longo do processo de 

aprendizagem; 
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• Adquirir o sentido de localização e da inserção em diferentes dimensões 

espaciais; 

• Reconhecer, analisando homogeneidades e heterogeneidades, a existência 

de diferentes padrões de distribuição de fenómenos geográficos; 

• Relacionar a capacidade de transformação espacial com os diferentes graus 

de desenvolvimento tecnológico; 

• Relacionar situações de desigualdade económica e social no uso do espaço 

e na gestão dos recursos; 

• Revelar conhecimentos da realidade espacial nas suas diversas dimensões; 

• Compreender a estruturação dos espaços mundiais em diferentes escalas de 

análise assim como as suas inter-relações e interações. 

 

2.  Caracterização da prova 
 

A prova é constituída por 1 Grupo com 6 itens de seleção, (escolha múltipla, 

ordenação e/ou associação/correspondência). Os restantes grupos tem 3 itens de 

construção onde inclui uma resposta curta, outra restrita e outra extensa. 

Total de Grupos: 4 

No grupo de itens de seleção são atribuídos 25 pontos. Os restantes  grupos tem a 

pontuação de 25 pontos (cada), distribuindo-se da seguinte forma: 5 pontos para a 

questão de resposta curta, 7 pontos para a de resposta restrita e 13 para a de 

resposta extensa. 

 
3.  Critérios de classificação 

 
• A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item 

e é expressa por um número inteiro. 

• As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 
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Itens de seleção 

 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a única opção correta. 

 

 

Itens de construção 

• Adequação da resposta à pergunta formulada. 

• Utilização correta de terminologia. 

• Utilização da informação de um modo estruturado e coerente. 

• Capacidade de interpretação de documentos. 

 

 

4.  Material 
 

• O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

• O examinando podem utilizar régua, esquadro e calculadora não alfanumérica, 

não programável. 

• As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento 

de ensino (modelo oficial). 

• Não é permitido o uso de corretor. 

 

5.  Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


