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Geografia – 7º Ano                                    Ano letivo 2021/ 2022 

INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina de 

Geografia, 7º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 
 Caracterização da prova 
 Critérios gerais de classificação 
 Material 
 Duração 
 

As informações apresentadas não dispensam a consulta da legislação e das aprendizagens essenciais 

esperadas para a disciplina de Geografia - 7o Ano. 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
A prova extraordinária de avaliação tem por referência o Programa e as Aprendizagens Essenciais da 
disciplina de Geografia previstas para o 7º ano e permite avaliar a aprendizagem possível de avaliação 
numa prova escrita de duração limitada. 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 A prova é realizada no enunciado. 
 Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, 
figuras e gráficos. 
 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 inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, ordenação, e/ou 

questões para completar) e itens de construção (por exemplo: resposta curta, resposta restrita, 

resposta extensa) cuja distribuição se apresenta no quadro 1. 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

Itens de seleção 5 a 15 2 a 10 

Itens de construção 5 a 10 5 a 10 
Quadro 1 - Tipologia dos itens, número de itens e a cotação por item 

 A prova é cotada para 100 pontos. 

 A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 2. 

Temas Cotação (em pontos) 

A Geografia e o território 10 a 20 

Formas de representação da Terra 10 a 20 
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A localização dos diferentes elementos da superfície da Terra 25 a 40 

Relevo 15 a 25 

Dinâmica de uma bacia hidrográfica 10 a 15 
Quadro 2 - Distribuição da cotação 

 

3. 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 resposta 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 classificadas 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 construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam 
ao solicitado. 
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 
acordo com os critérios específicos. Nos itens em que é pedido um número determinado de 
elementos, se a resposta ultrapassar esse número, a classificação é feita segundo a ordem pela qual 
estão apresentados, a indicação de elementos contraditórios anula a classificação de igual número de 
elementos corretos. 
o Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no 
domínio específico do tema e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 
 

4. MATERIAL 
O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta 
ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 

5. DURAÇÃO 
A prova tem a duração de 90 
 

 

 

 

 


