INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE GEOGRAFIA
ANO LETIVO 2016/2017

CÓDIGO DA PROVA: 18
MODALIDADE DA PROVA: ESCRITA
DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa de Geografia em vigor e permite avaliar os objetivos
gerais do domínio das aptidões/capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados aos
conteúdos passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. Assim, é objeto de
avaliação a Representação Geográfica e Localização; o Conhecimento de Lugares e de Regiões e
o Dinamismo das Inter-relações entre Espaços. 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.

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova apresenta 20 itens, organizados em seis grupos. Os grupos poderão ser constituídos
por itens de seleção e por itens de construção. Os diferentes itens podem referir-se à realidade
portuguesa e incluir comparações com outras realidades semelhantes ou contrastantes.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
Quadro 1-Valorização dos temas/subtemas
Temas
 A Terra: Estudos e Representações
 Meio Natural
 População e Povoamento
 Atividades Económicas
 Contrastes de Desenvolvimento
 Ambiente e Sociedade

Cotação
(em pontos)
34
28
38
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Os grupos de questões têm por suporte documentos de natureza diversa como, por
exemplo, textos, imagens, mapas, e exigem a análise dos documentos apresentados. Alguns dos
itens propostos podem mobilizar, simultaneamente, aprendizagens relativas a diferentes temas,
uma vez que o conhecimento geográfico inclui componentes muito diversificadas – ambiental,
social, económica e cultural – favorecedoras da articulação de saberes. A prova integra itens de
construção de resposta restrita e itens de construção de resposta curta e de resposta extensa, de
acordo com o Quadro 2.
Quadro 2- Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

ITENS DE CONSTRUÇÃO

Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa

16

78

ITENS DE SELEÇÃO

Escolha múltipla

4

22

3. 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.
No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a
grafia que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em
vigor).
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos. No âmbito da disciplina de Geografia constituem critérios gerais, para além do
domínio da comunicação escrita em língua portuguesa:
— a relevância da resposta relativamente à questão formulada;
— a integração da informação apresentada nos documentos em análise;
— a mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise;
— o domínio do vocabulário específico da disciplina.
Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de
resposta solicitados e apresentados.
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Os critérios de classificação das respostas restritas e extensas apresentam-se organizados
por níveis de desempenho.
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui
para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas
da disciplina.

4. MATERIAL
O aluno realiza a prova em folha cedida pela escola, apenas podendo usar, como material
de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
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