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9º Ano de escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho) 
 
 
O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Geografia, a realizar em 2018, nomeadamente: 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de avaliação 
• Material 
• Duração 

 

• Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência as Orientações Curriculares da disciplina de Geografia 
para o 3º Ciclo e respectivas metas curriculares definidas para o 7º, 8º e 9.º ano de 
escolaridade e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 
escrita de duração limitada, incidindo nomeadamente:  
	  
7º Ano  

§ A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES  
A representação da superfície terrestre 
4. Compreender a diversidade de representações cartográficas 
5. Aplicar o conhecimento de escalas no cálculo de distâncias reais 
 
A Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre 
1. Compreender a importância dos processos de orientação na localização relativa  
2. Compreender a importância dos elementos geométricos da esfera terrestre na 
localização absoluta 
3. Aplicar o conhecimento das coordenadas geográficas na localização de um lugar. 
 
8º Ano 

§ POPULAÇÃO E POVOAMENTO 
Evolução da população mundial 
1.  Conhecer e compreender diferentes indicadores demográficos- 
2. Compreender a evolução demográfica mundial. 
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4. Representar a estrutura etária da população e compreender a adoção de diferentes 
políticas demográficas. 
6. Compreender a implementação de políticas demográficas tendo em consideração a 
realidade demográfica de um país. 
 

§ ATIVIDADES ECONÓMICAS 
A  Agricultura 
1. Conhecer e compreender os fatores que interferem na atividade agrícola 
2. Compreender as diferenças entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna 

 
A Indústria 
1. Compreender o aparecimento e a evolução da indústria 
2. Compreender a distribuição espacial da indústria 

	  
9º Ano 

§ CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 
Países com diferentes graus de desenvolvimento  

1. Compreender os conceitos de crescimento económico e de desenvolvimento 
humano. 

2. Compreender o grau de desenvolvimento dos países com base no Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e em outros Indicadores Compostos. 

 
Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento  

1. Conhecer os principais obstáculos naturais, históricos, políticos, económicos e 
sociais ao desenvolvimento dos países. 

 
§ RISCOS, AMBIENTE E SOCIEDADE  

Riscos Mistos 

1. Compreender a importância da atmosfera no equilíbrio térmico da Terra. 
2. Compreender a influência da poluição atmosférica na formação do smog e das 

chuvas ácidas. 

3. Conhecer a influência da poluição atmosférica no efeito de estufa e na camada de 
ozono. 

 
 

• Caracterização da prova 
 

§ Os	  alunos	  não	  respondem	  no	  enunciado.	  
§ A	  prova	  apresenta	  cinco	  grupos	  de	  itens.	  
§ Os	   itens/grupos	  de	   itens	  podem	  ter	   como	  suporte	  um	  ou	  mais	  documentos,	   como	  

por	  exemplo,	  textos,	  tabelas,	  gráficos,	  mapas,	  fotografias	  e	  esquemas.	  
§ A	   prova	   reflete	   uma	   visão	   integradora	   e	   articulada	   dos	   diferentes	   conteúdos	  

programáticos	  da	  disciplina.	  
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§ Alguns	  dos	   itens/grupos	  de	   itens	  podem	  envolver	  a	  mobilização	  de	  aprendizagens	  
relativas	  a	  mais	  do	  que	  um	  dos	  temas	  das	  Orientações	  Curriculares.	  	  

§ Os itens podem envolver a análise de problemas relevantes à escala mundial, 
europeia e nacional. 

 
§ A prova inclui itens: 

-‐	  de	  escolha	  múltipla;	  
-‐	  da	  resposta	  curta;	  
-‐	  de	  resposta	  restrita;	  
-‐	  de	  resposta	  extensa.	  

 
§ A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Valorização dos temas  

	  
Temas Pontuação (100 pontos) 

A Terra: estudos e 
representações 

10 a 30 

População e povoamento  10 a 40 
Atividades económicas 10 a 30 
Contrastes de 
desenvolvimento 

5 a 20 

Riscos, ambiente e 
sociedade  

0 a 20 

 
 
• Critérios gerais de classificação 
 
Deverá escrever, de forma legível, a numeração dos grupos e dos itens, bem como as 
respetivas respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são 
classificadas com zero pontos. 
Para cada item, deverá apresentar apenas uma resposta. Se escrever mais do que 
uma resposta a um mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em 
primeiro lugar. 
Nos itens de escolha múltipla, são classificadas com a cotação total as respostas em 
que seja assinalada a única alternativa correta. 
Nos itens de resposta curta em que é pedido um número determinado de elementos, 
se a resposta ultrapassar esse número, a classificação é feito segundo a ordem pela 
qual estão apresentados; a indicação de elementos contraditórios anula a 
classificação de igual número de elementos correctos. 
Na	  resposta	  aos	   itens	  de	  resposta	  extensa,	  a	  classificação	  a	  atribuir	  traduz	  a	  avaliação	  do	  
desempenho	  no	  domínio	  específico	  da	  disciplina	  e	  no	  domínio	  da	  comunicação	  escrita	  em	  
língua	  portuguesa.	  
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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	  utilizar	  régua,	  esquadro,	  transferidor	  e	  calculadora	  não	  alfanumérica,	  não	  
programável.	  
Não	  é	  permitido	  o	  uso	  de	  corretor.	  
 
• Duração 

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


