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INFORMAÇÃO-PROVA 
 

Prova de equivalência à frequência 
 

 

GEOGRAFIA                                        Código 18                                       2022 
 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
 
 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
 

A prova de equivalência à frequência da disciplina de Geografia tem por referência o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais 

de Geografia para o 3º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem 

passível de  avaliação  numa  prova  escrita  de  duração  limitada.  As  Aprendizagens 

Essenciais indicam, para cada tema, uma lista de conceitos que, devido à dinâmica 

atual do espaço geográfico, deve ser considerada numa perspetiva de permanente 

(re)construção. 

 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 
 
 

A prova tem uma versão única. 
 

As respostas são registadas na folha do enunciado. 

A prova é constituída por seis grupos de itens. 

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

exemplo, textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas. 

A  prova  reflete  uma  visão  integradora  e  articulada  da  diversidade  de  conceitos 

contemplados nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos temas das Aprendizagens Essenciais. 

Os seis grupos de itens podem integrar itens de seleção e itens de construção. 
 

Os diferentes itens podem referir-se à realidade portuguesa e incluir comparações com 

outras realidades semelhantes ou contrastantes.
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 
 

seguinte. 
 
 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (%) 

 
ITENS DE 
SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

 

 
 

10 a 15 

 

 
 

2 a 4 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 
Resposta curta 

Resposta restrita 
Resposta extensa 

 

 
 

6 a 15 

 

 
 

4 a 16 

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação. 
 

 
 

A prova é cotada para 100 pontos. A cada grupo de itens correspondem 15% a 25% 
 

da cotação total da prova. 
 

 
 
 
 

3. CRITÉRIOS GERAIS 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, previsto na grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
 

 
 

A- ITENS DE SELEÇÃO 
 

 
 

➢   ESCOLHA MÚLTIPLA 
 

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

inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
 

— uma opção incorreta; 
 

— mais do que uma opção. 
 

Não há lugar a classificações intermédias.
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B- ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 

 
 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a 

cada um desses níveis, uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados 

contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar- 

se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 

identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero 

pontos. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar 

exatamente os termos e / ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao 

solicitado. 

 

 

➢   RESPOSTA CURTA 
 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas 

incorretas  são  classificadas  com  zero  pontos.  Não  há  lugar  a  classificações 

intermédias. 

 

 

➢   RESPOSTA RESTRITA 
 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam- 

se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja 

o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina. 

 

 

➢   RESPOSTA EXTENSA 
 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam- 

se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja 

o nível 1 de desempenho. 

Nos critérios relativos a estes itens, estão previstos níveis de desempenho intercalares 

não descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre 

em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação 

correspondente ao nível intercalar que os separa.
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4. DURAÇÃO DA PROVA 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, sem qualquer tolerância. 

 

 
 

5. MATERIAL AUTORIZADO 
 

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

tinta indelével, azul ou preta. 

Os alunos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica, 

não programável. 

Não é permitido o uso de tinta corretora. 


