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INFORMAÇÃO-PROVA DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA – CÓDIGO 18   - 9º ANO DE ESCOLARIDADE 

(DESPACHO NORMATIVO Nº7-A DE 2022)    

1ª e 2ª FASES/2022 

 

                           

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Geografia, com base nas aprendizagens essenciais da disciplina e demais documentos curriculares em vigor. 

Objeto de avaliação 

 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 
 

-Descrição da paisagem; 
-Mapas como forma de representar a superfície terrestre e 

localização dos diferentes elementos da superfície terrestre 

 
MEIO NATURAL 
 

-Clima e formações vegetais; 
-Relevo 

 
POPULAÇÃO E POVOAMENTO 
 

População; 
Mobilidade; 
Diversidade cultural; 
Áreas de fixação humana. 

 
 
ATIVIDADES ECONÓMICAS 
 

Atividades Económicas: recursos processos de produção e 
sustentabilidade 
Setor I (Primário) 
Setor II (Secundário 
Setor III (Terciário)  
Redes e meios de transporte e telecomunicações 

 
CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 
 

Países Desenvolvidos versus Países em Desenvolvimento 
Interdependência entre espaços com diferentes níveis de 
desenvolvimento 

 
AMBIENTE E SOCIEDADE 
 

Clima; 
Riscos e catástrofes naturais; 
Alterações ao ambiente natural; 

 
CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 

A prova é constituída por 5 a 15 itens de escolha múltipla, cada um com 4 opções de resposta. As 

restantes questões são de resposta aberta e assentam num conjunto de questões dirigidas às 

capacidades de aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos adquiridos. Estas questões 

têm por base pequenos documentos, textos, elementos estatísticos, gráficos ou mapas e estão 

contidas em grupos de resposta obrigatória.  
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Utilização de terminologia adequada  

- Interpretação, análise e relacionação de documentos (textos; gráficos, mapas, elementos estatísticos).  

- Capacidade de exposição – coerência e coesão do texto, objetividade e poder de síntese. 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 

critérios gerais e dos critérios específicos de classificação. 

 
MATERIAL E DURAÇÃO 
 
O exame é realizado no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é autorizado o uso de corretor. 

 

Duração: 90m 

 
 


