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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Geografia (18) - Prova Escrita                                                                                                   MAIO DE 2022 

 
Prova de 2022 

9.º Ano                                                                                                                       3.º Ciclo do Ensino Básico  

    

Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 9.º 

ano do ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2022.  

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova (características e estrutura); 

 Critérios gerais de classificação; 

 Duração; 

 Material autorizado. 

1. Objeto de avaliação  
 

A Terra: Estudos e Representações 

 Descrição da Paisagem 

 Mapas como forma de representar a superfície terrestre 

 Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre 

Meio Natural 

 Relevo 

 Dinâmica de uma bacia hidrográfica 

População e Povoamento 

 População  

 Mobilidade  

 Áreas de fixação humana 

Contrastes de desenvolvimento 

 Países desenvolvidos versus países em desenvolvimento 

 Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento 

Ambiente e Sociedade 

 Clima 
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2. Caracterização da prova (características e estrutura) 
 

As respostas são registadas em suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno 

no momento de realização da prova. 

 Itens de seleção: 

- Escolha múltipla; 

- Associação; 

- Verdadeiro/ falso 

 Itens de construção: 

- Resposta curta/extensa 

3. Critérios gerais de classificação 
 

Na correção das respostas, será tido em conta os seguintes aspetos: 

 Utilização de vocabulário geográfico; 

 Expressão escrita; 

 Objetividade e capacidade de síntese; 

 Coerência e adequação das ideias e dos argumentos utilizados; 

 Capacidade de análise e interpretação dos documentos; 

 Conhecimento e compreensão dos termos geográficos; 

 Capacidade de propor soluções adequadas aos problemas. 

 

 

4. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

5. Material autorizado 

Esferográfica azul ou preta 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 18 de maio de 2022 
 


