INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO

GEOGRAFIA

2022

Prova 18
9.º Ano de Escolaridade

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lein.º55/2018, de 6 de julho, e na Carta de Solicitação n.º1/2021,
de 9 de julho, a avaliação externa tem como referenciais de base o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,n.º143,
de 26 de julho.

1- OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Geografia para os 7.º, 8.º e 9.º anos e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova escrita de duração limitada.
Os temas que constituem objeto de avaliação são os que a seguir se discriminam:
- A Terra: Estudos e Representações
- Meio Natural
- População e Povoamento
- Atividades Económicas
- Contrastes de Desenvolvimento
- Ambiente e Sociedade

2- CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
PROVA ESCRITA
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo,
resposta restrita). Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas,
gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite. As respostas aos itens podem requerer a
mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas das Aprendizagens
Essenciais. A prova é cotada para 100 pontos.

3- CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
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), será considerada apenas a resposta que surgir em
primeiro lugar.
ITENS DE SELEÇÃO
A cotação total do item 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/ associação/ correspondência.
Não há lugar a classificações intermédias.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
As respostas deverão revelar rigor científico, aplicação correta de terminologia específica, clareza e
coerência, análise e capacidade crítica e um correto domínio de expressão escrita da língua portuguesa

4- MATERIAL
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou
preta. Podem utilizar régua, esquadro, transferidor. As respostas são registadas em folha própria, fornecida
pelo estabelecimento de ensino. Não é permitida a utilização de máquina de calcular. Não é permitido o
uso de corretor.

5- DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.

