INFORMAÇÃO-PROVA

GEOGRAFIA

2020

Prova 18

3.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do
ensino básico 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 o Programa, Metas Curriculares de Geografia do Ensino Básico e
Aprendizagens Essenciais de Geografia e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa
prova escrita de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova é constituída por seis grupos.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos
documentos orientadores ou 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 apresenta-se no Quadro 1.
Distribuição da cotação
Domínios

Cotação
(em pontos)

A Terra: Estudos e Representações

20

Meio Natural

10

População e Povoamento

20

Atividades Económicas

10

Contrastes de Desenvolvimento

20

Riscos, Ambiente e Sociedade

20
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Critérios gerais 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 está prevista na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos
Nos itens de resposta curta, em que é pedida mais do que uma resposta, apenas são consideradas as
primeiras respostas assinaladas, de acordo com o número pedido.
Nos itens de correspondência ou associação, apenas devem ser apresentadas as correspondências
pedidas.
Nos itens de escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o número de opções
pedidas.
Nos itens relativos a sequências, só será atribuída cotação, se a sequência estiver integralmente certa.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido uso de corretor.

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