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

   
 
 

1. Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência a frequência do 3.º Ciclo da 

disciplina de Geografia, a realizar em 2016, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina. 

 

2. Objeto de avaliação  

Tema A 

A Terra: Estudos e Representações 

 

• Comparar diferentes representações da superfície terrestre, utilizando o conceito de escala. 

 

• Localizar lugares utilizando a rede cartográfica. 

Cotação:10% 

Tema B 

Meio Natural 

 

Clima e formações vegetais 

Relevo 
 

• Conhecer as principais características dos climas quentes, temperados e frios. 
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• Conhecer e identificar os elementos topográficos associados às bacias hidrográficas. 

• Relacionar a acção erosiva do mar com as transformações na linha de costa. 

Cotação:15% 

 

Tema C 

População e Povoamento 

 

• Identificar os factores físicos e humanos que influenciam a repartição populacional no mundo. 

• Comparar o ritmo de evolução populacional nos países desenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento. 

• Identificar os diferentes tipos de migrações. 

• Conhecer as causas e consequências das migrações nas áreas de partida e de chegada. 

• Analisar as funções urbanas. 

Cotação:30% 

 

Tema D 

Actividades Económicas 

• Conhecer as diferentes actividades económicas e agrupá-las segundo os sectores de actividade. 

• Distinguir e caracterizar os sistemas agrários Moderno e Tradicional. 

• Distinguir e caracterizar os sistemas de pesca Industrial e Artesanal. 

• Classificar os tipos de indústria segundo o destino da produção 

• Conhecer e relacionar os diferentes factores de localização industrial 

• Caracterizar os diferentes modos de transporte. 

Cotação:30% 

 

Tema E 

Contrastes de Desenvolvimento 

• Distinguir crescimento económico de desenvolvimento 

• Identificar os indicadores utilizados para medir o desenvolvimento 

• Relacionar o nível de desenvolvimento com as condições de vida das populações 

• Identificar os principais obstáculos ao desenvolvimento dos países 

• Compreender de que forma o crescimento demográfico constitui um obstáculo ao desenvolvimento. 

Cotação:15% 

Total: 100% 
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3. Caracterização da prova  

Modalidade da prova: Escrita 

Composição da prova: A Prova será estruturada em cinco grupos, correspondendo aos temas 

e obedecendo à seguinte tipologia de questões: 

- questões de resposta directa e de desenvolvimento; 

- questões de verdadeiro/falso; 

- legendagem de figuras; 

- interpretação de dados fornecidos em textos, mapas, gráficos, quadros ou  tabelas; 

- outros…. 

As diferentes questões poderão avaliar os seguintes domínios: 

• Definição de conceitos 

• Descrição de realidades 

• Identificação de fenómenos 

• Inter-relacionação de factos 

• Interpretação de dados 

• Observação de mapas 

• Sistematização de dados 

• Explicação de fenómenos 

• Identificação de soluções 

• Caracterização de situações 

• Análise critica. 

 

4. Material  

- esferográfica ou caneta preta ou azul; 

- não é permitido o uso de lápis ou de corretor; 

- o papel para a realização da prova, assim como a folha de rascunho são fornecidas pela 

escola. 

 

5. Duração 

Duração da prova: 90 min 

 

6. Critérios gerais de classificação 

- Todas as respostas terão de ser registadas na folha de prova de forma legível e 
correctamente identificada (questão e grupo). Sempre que se verificar um engano, deve 
ser riscado e corrigido à frente, de modo bem legível. 

- A ausência de resposta, ou resposta totalmente ilegível, terá cotação zero. 

- As respostas deverão ser claras e completas mas sucintas de modo a não incluir assuntos 
não abordados pelas questões. 

- A resposta será avaliada tendo em consideração o rigor científico e o rigor da expressão 
escrita. 
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- A resposta será considerada incompleta quando não são mencionados todos os aspectos 
que deverão ser focados. 

- A resposta será considerada errada quando não foca o(s) conteúdo(s) abordado(s) pela 
questão. 

– Nas questões de verdadeiro/falso, serão anuladas as respostas que indiquem  todas as 
opções como verdadeiras ou como falsas. 

– Não é permitido o uso de corrector. 

– A correção de respostas ou justificações longas deverá obedecer aos seguintes critérios: 
objectividade, capacidade de expressão escrita, capacidade de organização de ideias, 
utilização com propriedade da linguagem e terminologia geográfica. 

 


