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PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 
 

GEOGRAFIA 
 

Prova escrita 
 

3º ciclo do Ensino Básico (7º ano)                                                         maio de 2022 
 
      INFORMAÇÃO-PROVA 

      O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação 
do 7º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 
 

 Objeto de avaliação da prova 

 Material 

 Duração 

 Caraterização da prova: estrutura e cotações  

 Critérios gerais de classificação 
 

Objeto de avaliação da prova 
 

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

“Aprendizagens Essenciais”. Permite avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios / as aprendizagens essenciais 

seguintes: 

Domínios Aprendizagens Essenciais 

Localizar e compreender os 
lugares e as regiões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes 
formas de representação da superfície terrestre, utilizando 
a rosa dos ventos. Descrever a localização absoluta de um 
lugar, usando o sistema de coordenadas geográficas (latitu-
de, longitude), em mapas de pequena escala com um sis-
tema de projeção cilíndrica. Distinguir mapas de grande 
escala de mapas de pequena escala, quanto à dimensão e 
ao pormenor da área representada. Calcular a distância real 
entre dois lugares, em itinerários definidos, utilizando a 
escala de um mapa. Reconhecer a zonalidade dos climas e 
biomas, utilizando representações cartográficas (em supor-
te papel ou digital). Identificar as grandes cadeias monta-
nhosas e os principais rios do Mundo, utilizando mapas de 
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Problematizar e debater as 
inter-relações entre fenó-
menos e espaços geográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicar e participar 

diferentes escalas (em suporte papel ou digital). Relacionar 
a localização de formas de relevo com a rede hidrográfica, 
utilizando perfis topográficos. Demonstrar a ação erosiva 
dos cursos de água e do mar, utilizando esquemas e ima-
gens. Identificar fatores responsáveis por situações de con-
flito na gestão dos recursos naturais (bacias hidrográficas, 
litoral), utilizando terminologia específica, à escala local e 
nacional. 
 

Reconhecer diferentes formas de representação do mundo 
de acordo com a posição geográfica dos continentes e com 
os espaços de vivência dos povos, utilizando diversas proje-
ções cartográficas (em suporte papel ou digital). Inferir a 
relatividade da representação do território, desenhando 
mapas mentais, a diversas escalas. Reconhecer as caracte-
rísticas que conferem identidade a um lugar (o bairro, a 
região e o país onde vive), comparando diferentes formas 
de representação desses lugares. Inferir sobre a distorção 
do território cartografado em mapas com diferentes siste-
mas de projeção.  
 
Selecionar as formas de representação da superfície terres-
tre, tendo em conta a heterogeneidade de situações e 
acontecimentos observáveis a partir de diferentes territó-
rios. Relatar situações concretas de complementaridade e 
interdependência entre regiões, países ou lugares na gestão 
de recursos hídricos. 
 

 

 

Material 
A prova é realizada em folha própria fornecida no momento da realização da mesma.  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Os alunos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e máquina de calcular não alfa-

numérica, não programável.  

Não é permitido o uso de tinta ou fita corretora. 

Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações 
A prova está organizada por grupos de itens.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: tex-

tos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas.  
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A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa 

ou à sequência dos seus conteúdos.  

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

domínios do programa.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou 
ordenação)) e itens de construção (resposta curta e resposta restrita).  
 

Grupo Itens Tipologia dos itens 
Distribuição 
de cotações  

I Seleção e de 
construção  

Escolha múltipla, associação, resposta curta 15-30 

II Seleção e de 
construção 

Escolha múltipla, associação, resposta curta, res-
posta restrita 

15-30 

III Seleção e de 
construção 

Escolha múltipla, associação, resposta curta, res-
posta restrita 

15-30 

IV Seleção e de 
construção 

Escolha múltipla, associação, resposta curta, res-
posta restrita 

15-30 

Total 100 

 
Critérios gerais de classificação 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos.  

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a res-

posta que surgir em primeiro lugar.  

Itens de seleção  

▪ Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classi-

ficadas com zero pontos.  

▪ Nos itens de associação e de ordenação podem ser atribuídas pontuações a respostas 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

Itens de construção  

▪ Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcial-

mente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

▪ Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa 

corresponde uma dada pontuação.  
 

Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 16 de maio de 2022 

 


