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Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

GEOGRAFIA         Maio de 2020 

Prova 18 | 2020 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

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

ciclo da disciplina de Geografia, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Orientações Curriculares e Aprendizagens Essenciais de Geografia 

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

duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

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, 

gráfico, texto, noticia, quadro estatístico, etc.).  

Os diferentes itens podem referir-se à realidade portuguesa e incluir comparações com outras realidades 

semelhantes ou contrastantes, nomeadamente com países selecionados de cada um dos dois conjuntos 

seguintes:  

· América do Sul, América Central, África ou Ásia (exceto Japão); 

· América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia, Japão, Federação Russa.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos seus 
conteúdos. 
 
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa. 
 
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e resposta restrita). 
 

A prova é cotada para 100 pontos. 
 

A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte. 
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Domínios CONTEÚDOS GRUPOS 
COTAÇÃO 

(em pontos) 

 
- Localização de Lugares 
 
- Compreensão e 
Comunicação 
 
- Localização dos lugares 
 

- Tratamento de informação 

A Terra: Estudos e Representações I 10 

 O Meio Natural II 15 

População e Povoamento III 20  

Atividades Económicas IV 20 

Contrastes de Desenvolvimento V 20 

Riscos, Ambiente e Sociedade VI 15 

 

Material 

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

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

O aluno deve ser portador de régua e calculadora básica não científica. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

90 minutos  


