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Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril 
Despacho Normativo nº 3-A/2020. de 5 de março.  
 

 
Introdução 

 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do Programa 
da disciplina. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 
 Caracterização da prova; 
 Critérios de classificação; 
 Material; 

 Duração. 

 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o 
grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo programa, em 
adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 
 

Objeto de avaliação 
 

A prova de Geografia tem por referência o Programa e Metas Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino Básico da 
disciplina de Geografia, que se organizam em seis domínios: A Terra: Estudos e Representações, Meio Natural, 
População e Povoamento, Atividades Económicas, Contrastes de Desenvolvimento e Riscos, Ambiente e 
Sociedade.  
 
O teste permite avaliar, no âmbito dos seis domínios organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa 
prova escrita de duração limitada.  
 
 
De acordo com as Metas referidas, os diferentes domínios podem ser estudados separadamente ou de forma 
integrada. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   
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Caracterização da prova 

 Os examinandos respondem no enunciado.  

 A prova é constituída por cinco grupos – I, II, III, IV e V – de questões; 

 Existem quatro grupos de escolha obrigatória - I, II, III, IV – e um grupo - V – com dois domínios 
(Contrastes de Desenvolvimento e Riscos, Ambiente e Sociedade) sendo obrigatória a resposta a um dos 
domínios; 
 

 A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, correspondência) e itens de construção (por 
exemplo, resposta curta, resposta restrita e resposta extensa). 
 

 Poderão existir questões que incidam sobre a realidade portuguesa, solicitando a comparação com outras 
realidades, semelhantes ou contrastadas; 
 

 Cada grupo de itens apresenta uma introdução, podendo ser sob a forma de texto, mapa, gráfico ou 
quadro; 
 

 A prova é cotada para 100 pontos. 

 
Valorização relativa dos domínios: 
 

Domínios Cotações 

Domínio I: A Terra: Estudos e Representações 15 pontos 

Domínio II: Meio Natural 20 pontos 

Domínio III: População e Povoamento 25 pontos 

Domínio IV: Atividades Económicas 25 pontos 

Domínio V: Contrastes de Desenvolvimento 
15 pontos 

Domínio VI: Riscos, Ambiente e Sociedade 

 
 

Critérios de classificação 

 Adequação da resposta à pergunta formulada; 
 Demonstração correta do conhecimento de conceitos, factos e inter-relações entre espaços; 
 Utilização correta do vocabulário geográfico; 
 Utilização da informação de um modo estruturado e coerente; 
 Capacidade de interpretação de mapas, gráficos, tabelas e textos; 

 Utilização correta da língua portuguesa. 

 
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 examinando 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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Material 

 
Os examinandos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 
ou preta.  
Os examinandos podem utilizar régua e calculadora não alfanumérica, não programável.  
Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 
 
 
 


