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                                  Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA                                                    2018 

 

Prova de Geografia - Código 18 - Tipo de Prova: escrita 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

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 2018, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração  

• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Geografia do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Caracterização da prova 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Critérios de Correção 

 
ITENS DE SELEÇÃO 

 

 Escolha múltipla 
 Completamento 

de texto 
 Correspondência 

 
 

2/7 

 
 

2/4 

-Conhecimento e 
compreensão dos conteúdos 
programáticos; 

-Aplicação dos saberes 
adquiridos; 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta 
 

 Resposta restrita 
 

 Resposta extensa 

 
 

6/8 
 
 

2/4 
 
 

1/2 

         
            

               2/4 
 
 

               2/4 

 

 

                     6/8 

-Aplicação dos saberes 
adquiridos; 

-Análise e interpretação dos 
documentos geográficos 
(mapas, gráficos figuras e 
textos); 

-Relacionamento adequado 
de conteúdos; 

-Utilização do vocabulário 
específico da disciplina. 

-Organização e coerência das 
respostas; 

- Organização e síntese de 
ideias; 

-Cálculos numéricos sempre 
que a questão o exija. 
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Material  

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Os alunos podem usar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica, não programável. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

O teste tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 
 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

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. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar.  

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de seleção 
 

Escolha múltipla, completamento de texto, correspondência 
 

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. 

 

Itens de construção 
 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 

apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 

classificação de zero pontos. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente 

válido e adequado ao solicitado. Nestes casos, as respostas devem ser classificadas segundo procedimentos 

análogos aos previstos nos descritores apresentados. 

Nos itens de resposta curta e de resposta restrita, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, 

só são considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem 

pela qual são apresentados na resposta, mesmo que os elementos em excesso contenham elementos corretos. 

 
Resposta curta 
 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respostas 

corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias 

 

 


