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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 

 SABROSA - 152808 

   

 

INFORMAÇÃO – PROVA 

 

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE GEOGRAFIA 

 

CÓDIGO: 18                            FASE: 1.ª e 2ª 

 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

9º Ano de Escolaridade  

 

Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho e Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho 

 

2019/2020 

 

 Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o Programa de Geografia em vigor e permite avaliar as 

competências e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da disciplina, 

passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

Objetivos  

 Comparar as diversas representações da superfície terrestre. 

 Ler e interpretar mapas de diferentes escalas. 

 Responder a questões geográficas, utilizando vocabulário geográfico. 

 Discutir aspetos geográficos dos lugares/ regiões/ assuntos em estudo. 

 Comparar a distribuição de fenómenos naturais e humanos utilizando documentos 

diversos (mapas, gráficos, textos, tabelas…). 
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 Desenvolver a utilização de dados / índices estatísticos, tirando conclusões a partir 

de exemplos reais que justifiquem as conclusões apresentadas. 

 Problematizar as situações evidenciadas, formulando conclusões e apresentando-

as em descrições escritas. 

 Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis. Utilizando recursos, 

técnicas e conhecimentos geográficos. 

 Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e 

humanos. 

 Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambiente 

natural, refletindo sobre as soluções possíveis. 

 Refletir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar / região, sugerindo 

ações concretas e viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses espaços. 

 

 Características e estrutura da prova 

A prova será constituída por seis partes, correspondendo cada uma delas a um dos 

temas do programa, de acordo com as competências selecionadas face às 

orientações curriculares. 

A cotação da prova é expressa em pontos percentuais na escala de 0 a 100%. 

 

Tipo de questões: 

 Análise e interpretação de documentos. 

 Seleção de itens. 

 Verdadeiro ou falso. 

 Resposta curta. 

 Resposta longa na aplicação de conhecimentos a novas situações. 

 

 Critérios gerais de classificação 

 Constituem fatores de valorização: 

o Domínio dos conteúdos. 

o Domínio do vocabulário da disciplina. 

o Clareza da resposta tendo em atenção a articulação das ideias e dos 

argumentos utilizados. 
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o Referência aos aspetos essenciais em detrimento dos acessórios. 

o Capacidade de análise e interpretação dos documentos utilizados no 

enunciado, tais como: textos, mapas, gráficos, quadros de dados… 

o Objetividade e capacidade de síntese. 

o Conclusões ponderadas e adequadas ao conteúdo da tarefa em causa. 

o Correção ortográfica e linguística do uso da Língua Portuguesa. 

 

 Constituem fatores de desvalorização: 

o O desvio ao tema e aos objetivos das questões. 

o O vazio de conteúdo. 

o As incorreções científicas. 

 

Observação: os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº. 54/2018, de 6 de julho, 

realizarão uma prova adaptada, dentro do estabelecido neste documento, e 

terão o respetivo ajustamento nos critérios específicos da classificação. 

 

 Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 Material autorizado 

Na realização da prova, apenas é permitido como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 


