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

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

MUNDO ATUAL         Maio de 2022 

 2022 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

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

ciclo da disciplina de Mundo Atual, a realizar em 2022, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais das Disciplinas de História e de Geografia e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os 

domínios de referência: Localização e compreensão dos lugares e das regiões e fenómenos 

geográficos; Problematizar e debater as Inter-relações entre fenómenos e espaços; Reconhecer e 

compreender o dinamismo das inter-relações entre os espaços; Comunicação e participação; 

Temporalidade; Espacialidade; Contextualização; Interpretação de Fontes e Comunicação em 

História. 

Caracterização da prova 

 A prova é constituída por uma só componente escrita e é cotada para 100 pontos.  

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Domínios Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

- Localização e compreensão 

dos lugares e das regiões e 

fenómenos geográficos  

- Problematizar e debater as 

Inter-relações entre 

fenómenos e espaços 

geográficos 

- Reconhecer e compreender 

A TERRA: ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕES - A Geografia e o 
Território; A Representação da Superfície 
Terrestre; A localização dos diferentes 
elementos da superfície terrestre 

 

  8 pontos 

POPULAÇÃO E POVOAMENTO - População; 
Mobilidade; Diversidade Cultural 

  27 pontos  

CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 
Países Desenvolvidos versus Países em 
Desenvolvimento; Espaços com diferentes 
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o dinamismo das inter-

relações entre os espaços 

- Comunicação e participação 

 

níveis de Desenvolvimento; Soluções para 
atenuar os contrastes de Desenvolvimento 

AMBIENTE E SOCIEDADE - Alterações ao 
ambiente natural – proteção, controlo e gestão 
ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável 

 

 

   10 pontos 

 
Temporalidade 
 
Espacialidade 
 
Contextualização 
 
Interpretação de Fontes 
 
Comunicação em História 

A Herança do Mediterrâneo Antigo      6 pontos 

 Expansão e mudança nos séculos XV e 
XVI  
    O expansionismo europeu.  

5 pontos 

 A Europa e o Mundo no limiar do século 
XX 
    As transformações do após guerra. 

12 pontos 

 Da Grande depressão à II Guerra Mundial 
       Entre a Ditadura e a Democracia. 

22 pontos 

 

Integração/comunicação    

As finalidades dos ODS no contexto das 
transformações do mundo contemporâneo: 
desigualdades económico-sociais e ajudas 
ao desenvolvimento. 

10 pontos  

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 

   

Critérios de classificação 

 

Itens de seleção 
Escolha múltipla 
Associação/correspondência 
Verdeiro/falso 
Completamento 

 
- Escolha múltipla, Associação/correspondência 
Verdeiro/falso 
 

A cotação total do item 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 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.  

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que 
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relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 

elemento do outro conjunto. 

Itens de construção 
Resposta curta  
 Resposta extensa 
 

- 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 extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta 

extensa apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. 

Os descritores de níveis de desempenho integram os parâmetros 

Coerência e Pertinência da Informação, Utilização de 

Vocabulário Específico, Estruturação da Resposta e 

Correção Linguística. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos.  

 

  

Critérios 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 

Material 

 O aluno apenas pode 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. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A duração da prova é de 60 minutos.  


