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Geografia                                                                                                                   2022 
 

 

Prova 18  

………………………………………………………………………………….………… 
 

9.º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
1. Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência de 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, com vista a uma 

certificação de conclusão do 3.º ciclo do ensino básico, para alunos autopropostos. O 

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

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material; 

• Duração; 

 
Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser analisado, para 

que fique devidamente informado sobre a prova que irá realizar. 

 
2. Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa de Geografia do Ensino Básico, aplicando-se 

supletivamente as Metas Curriculares de Geografia e as Aprendizagens Essenciais. 

 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

 

A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, não 

são objeto de avaliação os conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que não constem da 

presente Informação. Com esta opção não se pretende condicionar a gestão do Programa 

pelos professores, nem eliminar qualquer conteúdo do Programa da disciplina, mas 

apenas delimitar os conteúdos para esta prova específica. 
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CONTEÚDOS 
 

Quadro 1 – Valorização relativa dos temas 

Tema Unidade Didática 
Conteúdos 

Programáticos 
Valorização 
(em pontos) 

A Terra: Estudos e 
Representações 

• Descrição da Paisagem e 
seus elementos 

• Mapas como forma de 
representar a superfície 
terrestre 

• Localização dos diferentes 
elementos da superfície 
terrestre. 

- Descrição da 
Paisagem e seus 
elementos 
- A superfície terrestre 
representada em 
mapas 
- A escala dos mapas e 
sua utilização 
- Localização absoluta 

26 

O Meio Natural e 
Riscos Ambiente e 
Sociedade 

• Clima e formações 
vegetais 

• Relevo 

- Distribuição e 

características dos 

climas  

- Biomas 

- A dinâmica do 

litoral. 

27 

População e 
Povoamento 

•  População 

•  Mobilidade  

• Áreas de fixação humana 

- Evolução 
demográfica mundial 
-Distribuição da 
população mundial 
- As causas e as 
consequências das 
migrações 
- Organização 
morfofuncional das 
cidades 

15 

Atividades 
Económicas 

• Atividades económicas: 
recursos, processos de 
produção e 
sustentabilidade 

• Setor I 

• Setor III 

- Atividade agrícola 
- Características do 
espaço agrário 
- Agricultura 
tradicional versus 
agricultura moderna 
- O turismo 
- O turismo em 
Portugal 

12  

Contrastes de 
Desenvolvimento 

• Países Desenvolvidos 
versus Países em 
Desenvolvimento 

• Interdependência entre 
espaços com diferentes 
níveis de desenvolvimento 

- Crescimento 
económico e 
desenvolvimento 
humano  
- Obstáculos ao 
desenvolvimento 
- Soluções para 
atenuar os contrastes 
de desenvolvimento 

20  
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3. Características e estrutura 
 

A prova é cotada para 100 pontos, apresentando cinco grupos de questões que podem 

apresentar a seguinte tipologia de itens: 

 

ITENS DE SELEÇÃO: 

- escolha múltipla 

- associação / correspondência 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: 

- resposta restrita 

- resposta curta 

- resposta extensa 
 

Cada grupo que constitui o teste pode incluir itens sobre conteúdos de diferentes temas 

articulados de forma coerente. 

 

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 (mapa, imagem, texto, notícia, quadro com dados estatísticos, 

etc.). 

 

Os diferentes itens podem abordar a realidade portuguesa e incluir comparações com 

outras realidades semelhantes ou contrastantes de outros países. 

 
 

4. 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 ou que não 

possam ser claramente identificadas são classificadas 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 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. 
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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.  

 

Associação / Correspondência  

Considera-se incorreta qualquer associação / correspondência que relacione um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.  

 

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 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 a cotação de zero pontos. Não há lugar a classificações 

intermédias.  

 

Resposta restrita e resposta extensa  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a 

avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 
 

5. Duração 

 

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

este limite de tempo. 
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6. Material 
 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

 

   

 


