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INFORMAÇÃO – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

GEOGRAFIA        maio de 2021 

 

Prova 18 | 2021 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de 3.º Ciclo de Geografia, a realizar em 

2021, nomeadamente: 

Objeto de avaliação 

A Terra: estudos e representações 

- Objeto e o método da geografia; 

- A representação da superfície terrestre; 

- Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. 

Meio Natural 

- Clima e formações vegetais; 

- Relevo; 

- Dinâmica de uma bacia hidrográfica; 

- Dinâmica do litoral. 

População e povoamento 

- Evolução da população; 

- Distribuição e mobilidade da população; 

- Cidades, principais áreas de fixação humana; 

- Diversidade cultural. 
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Atividades económicas  

- Atividades económicas: recursos naturais e setores de atividade (agricultura, pecuária, pesca, indústria, serviços e turismo); 

- Redes e modos de transporte e telecomunicações. 

Contrastes de desenvolvimento 

- Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento; 

- Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento; 

- Soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento. 

Riscos, ambiente e sociedade 

- Riscos naturais e mistos; 

- Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. 

Caracterização da prova 

A prova é composta por cinco grupos. Há itens de seleção e itens de construção. 

Critérios de classificação 

A prova é pontuada de 0 % a 100%. 

Nos itens de seleção serão classificadas com zero pontos a(s) respostas em que seja:  

- Assinalada uma opção incorreta; 

- Assinalada mais do que uma opção; 

- Ilegível a designação da letra que identifica a opção; 

Nos itens de construção, para além das competências específicas da disciplina, são também avaliadas as competências de 

comunicação em língua portuguesa. 

Material 

 
Esferográfica de tinta indelével, de cor azul ou preta. Pequena régua graduada e máquina de calcular simples. Não é permitido o 

uso, quer de lápis, quer de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de noventa (90) minutos. 


