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 Introdução

A  presente  informação  visa  divulgar  as  características  da  prova  de  exame  de
equivalência à frequência do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar pelos
alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pela legislação
em vigor, dando a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

1 - Objeto de avaliação
2 - Características e estrutura
3 - Critérios de classificação
4 – Material necessário
5 – Duração da prova

1. Objeto de Avaliação:
Conteúdos Curriculares do Programa de Geografia do 3º Ciclo do Ensino Básico, 
respetivas metas e capacidades aos mesmos associados. 

A- Metas e Capacidades:
- Conhece termos e conceitos geográficos;
- Aplica conhecimentos/Determina valores;
- Seleciona informação;
- Analisa mapas, gráficos e figuras;
- Aplica técnicas de representação gráfica.

B- Conteúdos:
 A Terra, Estudos e Representações (7º Ano)
- Formas de Representação da Terra

      - Elementos da esfera terrestre e Localização Relativa e Absoluta.
      - Escalas.

 População e Povoamento (8º Ano)
       - Conceitos Demográficos
       - Distribuição da População Mundial.
       - Estrutura Etária  
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 Contrastes de Desenvolvimento (9º Ano)
  - Países com diferentes graus de desenvolvimento 
  - Obstáculos ao desenvolvimento
  - Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento

 Riscos, Ambiente e Sociedade (9º Ano)
- Grandes problemas ambientais do mundo atual.
- Impactes ambientais da ação humana

2. Caracterização e Estrutura da Prova

Perfil da prova
- Estrutura da prova: 9 grupos e 25 questões de resposta obrigatória. 
- Tipo de questões: escolha múltipla, análise de informação, resposta curta, aplicação de
conhecimentos e representação gráfica. 

3. Critérios de Classificação 

 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.

 Análise de informação, resposta curta e aplicação
Nos itens de análise, resposta curta e aplicação só são considerados, para efeitos de 
classificação, os elementos coerentes com o solicitado.

 Representação gráfica
A avaliação deste item ponderará critérios relativos à apresentação, escala e rigor de 
construção.

4. Material Necessário:
- Esferográfica azul ou preta, de tinta indelével, calculadora, lápis, régua, borracha e 
lápis de cor ou marcadores de cinco cores variadas.  

5. Duração da Prova
    - Noventa Minutos

Grupo de Geografia
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