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Prova 18 

 3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7 – A / 2022, de 24 de março) 

 

1. INTRODUÇÃO                                                

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de 

Geografia, a realizar em 2021 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e das Orientações 
Curriculares para o 3º ciclo do ensino básico. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais para 
o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Geografia, que se organizam em seis temas: A Terra: Estudos e 
Representações; O Meio Natural; População e Povoamento, Atividades Económicas; Contrastes de Desenvolvimento 
e Riscos, Ambiente e Sociedade.  
A prova permite avaliar, no âmbito dos seis temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova 
escrita de duração limitada. 
 

A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos adiante apresentados. Assim, não são objeto de avaliação os 
conteúdos do 7.º, do 8.º e do 9.º ano que não constem da presente Informação.  
A prova de exame permite avaliar os objetivos gerais/ descritores, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio 
dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do programa da disciplina. 
As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de 
avaliação em prova escrita de duração limitada. 
 
 
 
 
DOMÍNIOS 
 
- DOMÍNIO DA LOCALIZAÇÃO 

 Comparar representações diversas da superfície da Terra, utilizando o conceito de escala; 
 

 Ler e interpretar globos, mapas e plantas de várias escalas, utilizando a legenda, a escala e as coordenadas 
geográficas;  
 

 Localizar lugares utilizando plantas e mapas de diferentes escalas. 
 
- DOMÍNIO DO CONHECIMENTO DOS LUGARES E REGIÕES 

 Utilizar o vocabulário geográfico em descrições escritas de lugares, regiões e distribuições de fenómenos 
geográficos; 
 

 Formular e responder a questões geográficas (Onde se localiza? Como se distribui? Porque se 
localiza/distribui deste modo? Porque sofre alterações?); 
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•Comparar distribuições de fenómenos naturais e humanos, utilizando planisférios e mapas de diferentes 

escalas; 
 

 Ordenar e classificar as características dos fenómenos geográficos, enumerando os que são mais importantes 
na sua localização; 
 

 Analisar casos concretos e refletir sobre soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas e conhecimentos 
geográficos. 
 

- DOMÍNIO DO DINAMISMO DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE OS ESPAÇOS 

 Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos evidenciadas, 
formulando conclusões e apresentando-as em descrições escritas 
 

 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; 
 

  Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da preservação e conservação 
do ambiente como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável 

 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

O aluno realiza a prova em folha própria fornecida pela escola. 
A prova apresenta 6 grupos de itens. 
 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos 

temas das Orientações Curriculares. 

 

Os diferentes itens podem referir-se à realidade portuguesa e incluir comparações com outras realidades semelhantes 
ou contrastantes, nomeadamente, com países selecionados de cada um dos dois conjuntos seguintes: 

•América do Sul, América Central, África, ou Ásia (exceto Japão); 
•América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia, Japão e Federação Russa. 

 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos conteúdos/temas 

Temas / Conteúdos Cotação 

A Terra: estudos e representações 
•Mapas como forma de representar a superfície terrestre; 
•Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre; 

 
14 pontos 

 

Meio natural 
•Clima e formações vegetais; 15 Pontos 

População e povoamento 
•Distribuição da população mundial e seus fatores; 
•Evolução da população e comportamento dos indicadores demográficos; 

 
26 pontos 

 

Atividades económicas 
• Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade; 

21 pontos 
 

Contrastes de desenvolvimento 
•Países desenvolvidos vs países em desenvolvimento; 
•Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento; 

 
     7 pontos 

 

Risco, ambiente e sociedade 
•Riscos naturais 
•Grandes problemas ambientais 
•Estratégias de preservação do ambiente 

 
17 pontos 

 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

 
Tipologia de itens Número de itens 

Cotação por item 

(em pontos) 



 Página 3 de 3 
 

  ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa 

 

  ITENS DE SELECÇÃO 
• Associação/correspondência  

• Escolha múltipla  

 

 

 

 

 

 

 
 

12 
7 
2 

 
 

4 
3 

 
 

2 a 6 

3 a 6 

6 a 8 

 

 
3 a 6 
4 a 6 

 
 

 
 

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a (s) resposta (s) que 
não deseja que seja (m) classificada (s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar 
Se a resposta contiver elementos errados de informação geográfica não solicitada, estes só são tidos em conta se 
forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. 

Itens de seleção  

A cotação total 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 resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos que satisfaçam o que é 
pedido. 
 

Itens de resposta restrita e extensa 
Deve apresentar os conteúdos relevantes de forma completa e coerente e utilizar a terminologia da disciplina. 
Nas respostas incompletas é atribuída a cotação correspondente aos itens focados. 
Nos itens de associação e de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respostas incorretas 
são classificadas com zero pontos. 

Também deve ser atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o aluno apresente: 
– mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta); 
– o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis. 
 

A falta de clareza na estrutura da resposta terá desconto variável, podendo atingir a totalidade da cotação. 
Nos itens de construção assinala-se o seguinte: 

- As formulações respeitantes aos conteúdos apresentadas nos critérios específicos de classificação não devem ser 
entendidas de forma rígida, mas como indicadoras da linha interpretativa considerada correta, ressalvando-se 
sempre uma visão holística da resposta do aluno, relativamente ao que é solicitado no item. 

- As respostas que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios específicos de 
classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver adequado 
ao solicitado. 

- Se a resposta contiver elementos errados de informação geográfica não solicitada, estes só são tidos em conta 
se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. Nesta eventualidade, os elementos 
corretos não serão valorizados. 

- São de considerar as respostas que utilizem uma terminologia cientificamente adequada e rigorosa, embora não 
exatamente idêntica à utilizada nos critérios específicos de classificação. 

- Em alguns dos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea do desempenho 
no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.  

A avaliação do domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis de 
desempenho a seguir descritos.  

Quadro 3 – Descritores do domínio da comunicação escrita  
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NÍVEIS DESCRITORES 

1 

Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e / ou de ortografia, ou com erros 
esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e / ou de sentido.   

2 
Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e / ou de ortografia, cuja 
gravidade implique perda de alguma inteligibilidade e / ou de sentido.   

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é classificado 
o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.  

 
 
5. MATERIAL 
 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. DURAÇÃO 

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