
 

 

 

Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro

Prova de Equivalência à Frequência – 9.º ano
GEOGRAFIA- Prova 18                                                   
2020

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho)

Prova 18                                                                            

1. Introdução

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência

à frequência do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de GEOGRAFIA, a realizar

em 2020 pelos  alunos  que se encontram abrangidos  pelos  planos de estudo

instituídos pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, com a última alteração

introduzida  pelo  Decreto-Lei  n.º  94/2011,  de  3  de  agosto,  que  procedeu  à

publicação integral e atualizada do diploma.

Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de

janeiro,  com  a  última  alteração  introduzida  pelo  Despacho  Normativo  n.º

14/2011, de 18 de novembro, que procedeu à republicação integral e atualizada

do diploma.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da

legislação referida e do Programa da disciplina.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

• Objeto de avaliação;

• Características e estrutura;

• Critérios de classificação;

• Material;

• Duração.

Este  documento  deve ser  dado a  conhecer  aos  alunos  e  com eles  deve ser

analisado,  para  que  fiquem devidamente  informados  sobre  a  prova  que irão

realizar.



 Importa  ainda  referir  que,  nas  provas  desta  disciplina,  o  grau de  exigência

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos

critérios  de  classificação  estão  balizados  pelo  Programa  e  pelas  Metas

Curriculares de Geografia, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz

respeito.

2. Objeto de avaliação 

A  prova  a  que  esta  informação  se  refere  incide  nos  conhecimentos  e  nas

competências enunciadas nas Orientações Curriculares de Geografia do 3º Ciclo.

OBJETIVOS/COMPETENCIAS GERAIS  

 Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas. 

 Utilizar  o  vocabulário  geográfico  em  descrições  de  lugares,  regiões  e

distribuições de fenómenos geográficos.

 Ler e interpretar documentos geográficos (mapas, gráficos, textos, imagens,

tabelas de dados).

 Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos.

 Formular  e  responder  a  questões  geográficas  (Onde  se  localiza?  Como  se

distribui? Porque se localiza/distribui deste modo? Porque sofre alterações?).

 Interpretar,  analisar  e  problematizar  as  inter-relações  entre  fenómenos

naturais e humanos.

 Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando recursos,

técnicas e conhecimentos geográficos.

3. Características e estrutura 

A prova é constituída por cinco grupos.

Dada a relevância da observação e da aprendizagem por parte dos alunos de

diversas  técnicas  gráficas,  cartográficas e estatísticas,  cada grupo tem como

ponto de partida pelo menos um documento (texto,  notícia,  imagem, gráfico,

mapa, quadros estatísticos, etc).

A prova terá a seguinte estrutura:
Tipologia dos Itens  Grupo Conteúdos COTAÇÃO 

- Seleção I -  A Terra: Estudos e Representações 10%



- Construção: 

- resposta curta
- resposta restrita 
- resposta extensa 
 

II – População e Povoamento 25%

III – Atividades Económicas
   - A Agricultura 
   - A Atividade Industrial 

30%

IV - Contrastes de Desenvolvimento 25%

Construção:
- resposta extensa 

V – Riscos, Ambiente e Sociedade 10 %

4. Critérios de classificação

A cotação atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos

critérios específicos de classificação apresentados para cada item.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificáveis serão

classificadas com zero.

Nos itens de escolha múltipla a cotação total será atribuída às respostas que

apresentem de forma inequívoca a resposta. Terão cotação zero as questões que

apresentarem uma opção incorreta ou mais do que uma opção.

5. Material

Os alunos apenas podem usar como material de escrita, caneta ou esferográfica

de tinta indelével, preta ou azul.

Os  alunos  podem  usar  régua  e  máquina  de  calcular  não  alfanumérica,  não

programável. 

Não é permitido o uso de corretor.

A prova é registada em folha própria fornecida pela Escola.

6. Duração

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar

este limite de tempo.  


