INFORMAÇÃO – PROVA (código 18)

ANO LETIVO 2021/2022

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 9º ANO – GEOGRAFIA
Prova Escrita

3º Ciclo do Ensino Básico
DL n.º 55/2018 de 06 de julho | Despacho normativo nº 7-A/2022, de 24 de março |Decreto-Lei n.º 27-B/2022 de 23 de
março | Norma 01/JNE/2022

Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3º
ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do
programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
● Objeto de avaliação;
● Caraterísticas e estrutura;
● Critérios de classificação;
● Material a usar;
● Duração.

1. Objeto de avaliação
“Decreto-lei 55/2018 estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios
orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir
que todos os alunos adquiram as Aprendizagens Essenciais definidas para o 3.º ciclo e desenvolvam
as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A prova de equivalência à frequência de Geografia será
avaliada, neste âmbito.”
Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que constam do quadro I, bem como o ano
a que correspondem.
Quadro I – Domínios objeto de avaliação
7º ano
A Terra: Estudos e
Representações
O Meio Natural

8º ano
População e Povoamento

9º ano
Contrastes de Desenvolvimento

Atividades Económicas

Ambiente e Sociedade
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2. Caraterísticas e estrutura
A modalidade da prova de equivalência à frequência é escrita.

A prova é constituída por seis grupos de questões de resposta obrigatória. Cada grupo de questões
corresponde a um domínio.

No início de cada grupo de questões serão fornecidos elementos necessários para a análise, como
mapas, textos, gráficos ou quadros, entre outros, devendo sempre que possível o aluno basear a sua
resposta nesses dados.

Os itens podem envolver a análise de problemas relevantes à escala mundial, europeia e nacional.

Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros
domínios.

A prova inclui itens:
●

de seleção (por exemplo: escolha múltipla, associação/correspondência, verdadeiro/falso);

●

de construção (por exemplo: resposta curta, resposta restrita, resposta extensa).

A prova será cotada de 0 a 100% e a classificação final, expressa em percentagem, será convertida
numa escala de 1 a 5. A estrutura da prova sintetiza-se no quadro II.
Quadro II – Valorização dos domínios
Grupos / Domínios

Cotação (%)

I - A Terra: estudos e representações

15

II - Meio natural

15

III - População e Povoamento

20

IV - Atividades económicas

20

V - Contrastes de desenvolvimento

15

VI - Ambiente e Sociedade

15

A cotação de cada
grupo pode ter uma
variação de 5%.
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3. Critérios gerais de classificação

Deverá escrever, de forma legível, a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respetivas
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero
pontos.

Para cada item, deverá apresentar apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a
um mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Fatores irrelevantes das respostas deverão ser ignorados e não servirão para penalizar o aluno.

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais
elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam
ao solicitado:
- nos itens de resposta curta em que é pedido um número determinado de elementos, se a resposta
ultrapassar esse número, a classificação é feita segundo a ordem pela qual estão apresentados, a
indicação de elementos contraditórios anula a classificação de igual número de elementos corretos;
- nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no
domínio especifico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.

As cotações parcelares só deverão ser tomadas em consideração, quando a resolução não estiver
totalmente correta.

4. Material a usar

A prova é realizada no próprio enunciado.
Só é permitido o uso de caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor na prova.

5. Duração da prova
A prova tem a duração de 90 minutos.
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