
 

 

 
 
 

INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 
 

 
 

1. Objeto de Avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência as Aprendizagens Essenciais. 

A prova permite avaliar os conhecimentos e competências passíveis de avaliação em prova escrita 

de duração limitada. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova apresenta 6 grupos de itens. 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Os itens ou grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos como, por exemplo, 

mapas, gráficos, tabelas, textos ou imagens. 

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo a ordem pela qual os temas estão 

distribuídos ao longo dos 3 anos do ciclo de estudos, contudo, a transversalidade de alguns 

conteúdos pode introduzir pequenas alterações pontuais nessa organização. 

A prova pode conter itens de seleção (escolha múltipla, associação ou correspondência, verdadeiro 

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

A prova apresenta-se numa única versão. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 Agrupamento De Escolas 

Dr.ª Laura Ayres 

GEOGRAFIA PROVA 18 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Tipo de Prova -Escrita 2022 



Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios na prova 

 

 

3. Critérios gerais de avaliação 

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. 

 

Grupos Temas Subtemas 

 

N.º de 

itens 

 

Cotação 

(em pontos 

percentuais) 

I 
Terra: Estudos e 

Representações 

• Descrição da Paisagem 

• Mapas como forma de representar 

a superfície terrestre 

• Localização dos diferentes 

elementos da superfície terrestre 

1-7 5% - 25% 

II Meio Natural 
• Relevo 

• Clima e Formações vegetais. 
1-7 5% - 25% 

III 
População e 

Povoamento 

• População 

• Mobilidade da população 

• Diversidade Cultural 

• Áreas de fixação humana 

1-7 5% - 25% 

IV Atividades Económicas 

• Atividades Económicas 

• Setor I (Primário) 

• Sector II (Secundário) 

• Setor III (Terciário) 

• Redes Meios de Transportes e 

Telecomunicações. 

1-7 5% - 25% 

V 
Contrastes de 

Desenvolvimento 

 

• Países desenvolvidos versus países 

em desenvolvimento 

• Interdependência entre espaços 

com diferentes níveis de 

desenvolvimento. 

1-7 5% - 25% 

VI Ambiente e Sociedade 

• Clima 

• Riscos e Catástrofes e Alterações 

ao Ambiente Natural. 

1-7 5%-25% 



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

pontos, no entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 

ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

Em cada item de seleção/escolha múltipla haverá apenas uma resposta correta. Se o aluno optar 

por mais do que uma, a sua resposta nesse item será cotada com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

Nestes itens, sempre que é pedido um número determinado de elementos, se a resposta 

ultrapassar esse número, a classificação é feita segundo a ordem pela qual estão apresentados; a 

indicação de elementos contraditórios anula a classificação de igual número de elementos corretos. 

 

São também critérios gerais a utilizar na correção e classificação dos itens de construção:  

• A utilização do vocabulário específico da disciplina;  

• A correção da expressão escrita (ortografia e sintaxe). 

A classificação das provas é expressa numa escala percentual de 0 a 100% sendo a classificação 

final da prova convertida numa escala de níveis de 1 a 5. 

 

Percentagem Nível 

0-19 1 

20-49 2 

50-69 3 

70-89 4 

90-100 5 

 

4. Material 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

O material de escrita autorizado é a caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor, lápis ou borracha. 

O aluno deve ser portador de uma calculadora simples e de uma régua. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 



 

 

 
 
 

INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 
 

 
 

1. Objeto de Avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência as Aprendizagens Essenciais. 

A prova permite avaliar os conhecimentos e competências passíveis de avaliação em prova escrita 

de duração limitada. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova apresenta 6 grupos de itens. 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Os itens ou grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos como, por exemplo, 

mapas, gráficos, tabelas, textos ou imagens. 

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo a ordem pela qual os temas estão 

distribuídos ao longo dos 3 anos do ciclo de estudos, contudo, a transversalidade de alguns 

conteúdos pode introduzir pequenas alterações pontuais nessa organização. 

A prova pode conter itens de seleção (escolha múltipla, associação ou correspondência, verdadeiro 

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

A prova apresenta-se numa única versão. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 Agrupamento De Escolas 

Dr.ª Laura Ayres 

GEOGRAFIA PROVA 18 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Tipo de Prova -Escrita 2022 



Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios na prova 

 

 

3. Critérios gerais de avaliação 

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. 

 

Grupos Temas Subtemas 

 

N.º de 

itens 

 

Cotação 

(em pontos 

percentuais) 

I 
Terra: Estudos e 

Representações 

• Descrição da Paisagem 

• Mapas como forma de representar 

a superfície terrestre 

• Localização dos diferentes 

elementos da superfície terrestre 

1-7 5% - 25% 

II Meio Natural 
• Relevo 

• Clima e Formações vegetais. 
1-7 5% - 25% 

III 
População e 

Povoamento 

• População 

• Mobilidade da população 

• Diversidade Cultural 

• Áreas de fixação humana 

1-7 5% - 25% 

IV Atividades Económicas 

• Atividades Económicas 

• Setor I (Primário) 

• Sector II (Secundário) 

• Setor III (Terciário) 

• Redes Meios de Transportes e 

Telecomunicações. 

1-7 5% - 25% 

V 
Contrastes de 

Desenvolvimento 

 

• Países desenvolvidos versus países 

em desenvolvimento 

• Interdependência entre espaços 

com diferentes níveis de 

desenvolvimento. 

1-7 5% - 25% 

VI Ambiente e Sociedade 

• Clima 

• Riscos e Catástrofes e Alterações 

ao Ambiente Natural. 

1-7 5%-25% 



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

pontos, no entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 

ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

Em cada item de seleção/escolha múltipla haverá apenas uma resposta correta. Se o aluno optar 

por mais do que uma, a sua resposta nesse item será cotada com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

Nestes itens, sempre que é pedido um número determinado de elementos, se a resposta 

ultrapassar esse número, a classificação é feita segundo a ordem pela qual estão apresentados; a 

indicação de elementos contraditórios anula a classificação de igual número de elementos corretos. 

 

São também critérios gerais a utilizar na correção e classificação dos itens de construção:  

• A utilização do vocabulário específico da disciplina;  

• A correção da expressão escrita (ortografia e sintaxe). 

A classificação das provas é expressa numa escala percentual de 0 a 100% sendo a classificação 

final da prova convertida numa escala de níveis de 1 a 5. 

 

Percentagem Nível 

0-19 1 

20-49 2 

50-69 3 

70-89 4 

90-100 5 

 

4. Material 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

O material de escrita autorizado é a caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor, lápis ou borracha. 

O aluno deve ser portador de uma calculadora simples e de uma régua. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


