Informação – Prova de Equivalência à Frequência – 2020/2021
Despacho Normativo n.º 10-A/2021, 22 de março

Disciplina: Geografia – código: 18
9.º ano - 3.º ciclo de escolaridade
Prova Escrita
A prova tem por referência as Metas Curriculares de Geografia do 3.º Ciclo do Ensino Básico
e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada, nomeadamente:
 A Terra: estudos e representações
Objeto de avaliação

 Meio Natural
 População e povoamento
 Atividades económicas
 Contrastes de desenvolvimento
 Ambiente e sociedade
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina

Caraterísticas e estrutura

e está organizada em seis grupos de itens. Os itens podem ter como suporte um ou mais
documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias, esquemas,
entre outros.
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais de
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na
grelha de classificação.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. No entanto em caso de
omissão ou 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.
Quadro 1 – Distribuição das unidades temáticas
Critérios de classificação

UNIDADES TEMÁTICAS
Grupo I
A Terra: estudos e representações
▷ A Geografia e o território;
▷ A representação da superfície terrestre;
▷ Localizações;

Nº DE ITENS

COTAÇÃO

2

20 pontos

Meio Natural
▷ O Clima;
▷ O relevo;

2

15 pontos

Grupo III
População e povoamento
▷ Evolução da população e comportamento dos
indicadores demográficos;
▷ Distribuição da população mundial;

3

15 pontos

Grupo II
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Grupo IV
Atividades económicas
▷ Produção de recursos alimentares: agricultura
e pesca;
▷ Indústria transformadora;
▷ Serviços e turismo;
Grupo V
Contrastes de desenvolvimento
▷ Países Desenvolvidos versus Países em
Desenvolvimento
- Indicadores de desenvolvimento;
▷ Interdependência entre espaços com
diferentes níveis de desenvolvimento
- Obstáculos ao desenvolvimento;

3

20 pontos

3

15 pontos

Grupo VI
Ambiente e Sociedade
3
15 pontos
▷ Riscos Naturais;
▷ Riscos Mistos: atmosfera, hidrosfera, litosfera e
biosfera;
TOTAL
16
100 pontos
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Material

Os alunos podem utilizar régua, calculadora não alfanumérica e não programável, lápis e
borracha.
Não é permitido aos alunos o uso de corretor.

Duração

Esta prova tem a duração de 90 minutos, não podendo ultrapassar este limite de
tempo.
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