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3.º Ciclo do Ensino Básico  

  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração  

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Geografia e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:  

 

A Terra: Estudos e Representações 

- Diferentes elementos do mapa; 

- Diferentes formas de representar a Terra; 

- Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

 

Meio Natural 

- Climas e formações vegetais; 

- Relevo. 

 

População e Povoamento 

- População; 

- Mobilidade; 

- Áreas de fixação humana. 
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Atividades Económicas 

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

- Redes e meios de transporte e telecomunicações. 

 

Contrastes de Desenvolvimento 

- Países desenvolvidos versus Países em Desenvolvimento 

 

O tema Ambiente e Sociedade, não incluído nos temas que constituem o objeto de avaliação da 

Prova de Equivalência à Frequência, poderá, no entanto, ser abordado em articulação com outros 

temas, pois, dada a sua natureza transversal, é lecionado com alguns subtemas de Meio natural, 

de População e povoamento ou de Atividades económicas. 

 

Caracterização da prova  

A Prova é composta por cinco grupos e apenas uma versão. 

Cada grupo tem como suporte um ou mais documentos (mapas, fotografias, tabela, texto,…). 

O exame inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e resposta 

extensa). 

 

Material  

O aluno deve ser portador de:  

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

• Os alunos podem usar régua e calculadora não alfanumérica, não programável. 

• Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


