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INFORMAÇÃO-PROVA 

DISCIPLINA  GEOGRAFIA 2022 

 

Prova 18                                                                               Tipo de Prova:  Escrita  

 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 9º ano da 

disciplina de Geografia, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caraterísticas e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A elaboração da prova tem por referência: 

a) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) as Aprendizagens Essenciais de Geografia. 

A prova avalia aprendizagens desenvolvidas nos domínios / temas que constam no quadro de caracteri-

zação, correspondentes aos três anos do terceiro ciclo do ensino básico. 

A prova poderá mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores e refletir uma visão integra-

dora dos diferentes domínios/temas. 

 

CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

Objeto de avaliação: Os conhecimentos e competências identificados nos seguintes domínios/te-

mas/áreas 

DOMÍNIOS/TEMAS/ÁREAS 

A Terra: Estudos e Representações 

O Meio Natural 

População e Povoamento 

Atividades Económicas 

Contrastes de Desenvolvimento  

Riscos, Ambiente e Sociedade  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados, 

gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do pro-

grama. 

A prova é constituída por um único caderno; as respostas são registadas no enunciado e tem a duração 

de 90 minutos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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Quadro 1 — Distribuição da cotação 

 

DOMÍNIOS COTAÇÃO 

Conhecimento / Localizar e compreender os lugares e as regiões 60 

Resolução de problemas / Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços 
geográficos 

30 

Comunicação / Comunicar e participar 10 

 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens 

Cotação por 

item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

 

Escolha múltipla 

Associação 

Completamento 

14 a 18 3 a 6 

Itens de construção 

 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

6 a 10 5 a 10 

  

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. 

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

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir o 

Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a 

classificações intermédias. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

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 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. Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito 

de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são 

apresentados na resposta, mesmo que os elementos em excesso contenham elementos corretos. 

 

Resposta restrita e Resposta extensa 
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A classificação das respostas aos itens de resposta extensa centra-se nos tópicos de referência (e 

respetivos aspetos relevantes), tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem 

científica adequada. 

A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina 

e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

DURAÇÃO 

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

 

MATERIAL 

A prova é constituída por um único caderno, sendo as respostas registadas na própria folha de enunciado. 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

É permitido o uso de régua e calculadora, de acordo com as regras definidas a nível nacional. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 


