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INFORMAÇÃO - Prova de Equivalência à Frequência 

 Geografia 

PROVA 18 | 2020 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga as características relativa à prova  de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de  Geografia, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 

• Mapas como forma de representar a superfície terrestre; 

• Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

  

MEIO NATURAL 

• Clima e formações vegetais. 

 

POPULAÇÃO E POVOAMENTO 

• População; 

• Áreas urbanas. 

 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

• Agricultura 

• Turismo 

 

CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 

• Países Desenvolvidos versus Países em Desenvolvimento. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por um caderno. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

A prova apresenta 5 grupos de itens. 
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A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte: 

TEMAS Competências Tipologias de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em 

pontos) 

Terra: Estudos e 

Representações 

• Localizar lugares à superfície 

da Terra 

• Localizar países e capitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens de 

• resposta curta 

• verdadeiro/ falso 

• escolha múltipla 

• associação / 

correspondência 

4 
16 

Meio Natural 
• Distinguir os principais tipos 

de clima da Terra  

 

2 9 

População e 

Povoamento 

• Compreender  o 

comportamento e o 

crescimento demográfico da 

População Mundial 

• Reconhecer as principais 

áreas urbanas a nível mundial 

6 23 

Atividades 

económicas 

• Distinguir os principais tipos:  

- Agricultura 

- Turismo  

 

5 20 

Contrastes de 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

• Relacionar o crescimento 

económico com a qualidade 

de vida 

• Caracterizar as desigualdades 

mundiais no desenvolvimento 

 

5 32 

 

 

Critérios gerais de classificação 

Resposta de Correspondência/Escolha múltipla 

      A cotação é atribuída na totalidade se for indicada de forma inequívoca a única opção correta. 

Será atribuída a cotação de zero pontos aos itens em que: 

- não seja apresentada resposta 

- a resposta corresponda a uma opção incorreta 

- seja apresentada mais do que uma opção de resposta 

- a resposta seja ilegível 

 

       Resposta Curta 

Será atribuída a cotação total nos itens cuja resposta corresponda ao que é solicitado, tanto no conteúdo, 

como no número de aspetos a referir. Caso a resposta apresente elementos além dos solicitados, só serão 

considerados os que correspondam ao que é pedido, pela ordem que surgem na resposta. Será atribuída a 

cotação de zero pontos aos itens cuja resposta seja ilegível ou cujo conteúdo não corresponda ao solicitado na 

questão. 
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Material 

O aluno deve ser portador de: 

▪ caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

▪ régua e calculadora não alfa numérica, não programável.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

     A prova escrita  tem a duração de 90 minutos. 

 

O(a) coordenador(a) do Grupo disciplinar de Geografia 

Rosário Bebiano Mourão 

 

 


