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PROVA 18 - PROVA ESCRITA
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO
O presente documento divulga informação relativa à prova final de equivalência à frequência do 3º
Ciclo da disciplina de Geografia, a realizar em 2020, nomeadamente:
●
●
●
●
●

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Geografia do 3º ciclo do Ensino Básico e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por seis grupos. A distribuição da cotação pelos
grupos apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Domínios, questões e cotações
Domínios
Nº de questões
Grupo I - A Terra: Estudos e representações

4

Cotação
(pontos)
10

Grupo II - Meio Natural

4

10

Grupo III - População e povoamento

4

20

Grupo IV - Atividades económicas

5

20

Grupo V - Contrastes de desenvolvimento

5

20

Grupo VI - Ambiente e Sociedade

4

20

26

100

Total
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Dada a relevância da observação e da aprendizagem, por parte dos alunos, de diversas técnicas
gráficas, cartográficas e estatísticas, cada grupo tem como ponto de partida, pelo menos, um
documento (mapa, imagem, gráfico, texto, notícia, quadro estatístico, etc.).

A tipologia de itens utilizada na prova apresenta-se no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia dos itens
Tipologia de itens
Itens de escolha múltipla e/ou de Verdadeiro /
Falso.
Resposta curta
Itens de construção

Resposta restrita
Resposta extensa

Material
O examinando 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 (modelo
oficial).
O examinando pode utilizar régua e calculadora do tipo não alfanumérico, não programável.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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 é expressa por um número inteiro.
Será atribuída cotação completa se as respostas revelarem:
▪
objetividade e capacidade de síntese;
▪
clareza, tendo em atenção a coerência, a adequação e a articulação das ideias e/ou dos
argumentos utilizados;
▪
terminologia científica;
▪
capacidade de análise e de interpretação dos documentos utilizados no enunciado.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
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