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INFORMAÇÃO-PROVA 

GEOGRAFIA 2021 

Prova 18           Despacho Normativo n.º 10-A/2021 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2021, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Critérios gerais de classificação 

● Material 

● Duração 

 
 
Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Geografia do 

Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, no âmbito dos temas distribuídos pelos três anos de 

escolaridade. 

 

 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

7º Ano de escolaridade 

 Localização de lugares 

 Grandes espaços geográficos 

24 

8.º Ano de escolaridade 

 Evolução e distribuição da população mundial 

 Cálculo, análise e interpretação de indicadores 

demográficos 

24 

9.º Ano de escolaridade 

 Crescimento económico versus Desenvolvimento  

 Indicadores para medir crescimento económico e 

desenvolvimento 

 Riscos e catástrofes naturais 

52 

                                                                                                                                                        

TOTAL = 100
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Caracterização da prova 
 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, mapas, gráficos, 

fotografias e esquemas. A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios e 

subdomínios do programa. 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no quadro abaixo. 

 

Grupos Cotação (em pontos) 

I 24 

II 24 

III 26 

IV 26 
 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização de conhecimentos e de capacidades relativos a 

mais do que um dos domínios/subdomínios do programa. Neste sentido, a prova avalia aprendizagens 

de forma integrada e articulada. 

A prova inclui itens de seleção e itens de construção. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro abaixo. 

 

Tipologia de Itens N.º de Itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de 

seleção 

Escolha Múltipla/ 

Associação/Correspondência 
13 a 14 4 

Itens de 

construção 

Resposta Curta 
9 a 10 2 a 4 

Resposta Restrita 

Resposta de Desenvolvimento 1 12 

 
Critérios gerais de classificação  
 

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

específicos apresentados para cada item. 

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

No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se um aluno 

responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) 

que não deseja ver classificada(s), ambas as respostas são cotadas com zero pontos. 
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Nos itens de seleção: 

 Itens de seleção 

o Nos itens de seleção, 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.   

 

 Itens de construção 

o Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas 

totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos. 

 

 
Material 
 

Só será permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, de cor azul ou 

preta. 

 
 
Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


