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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do Ensino Secundário
da disciplina de Geografia C, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Características da prova e estrutura

•

Critérios gerais de classificação

•

Duração

•

Material autorizado

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Geografia C para o ensino secundário, homologado em 2002, e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. Assim, são
objeto de avaliação:
- as aprendizagens relativas a qualquer dos temas do programa:
Tema 1 – O Sistema Mundial Contemporâneo;
Tema 2 – O Mundo Policêntrico;
Tema 3 – Um Mundo Fragmentado;
Tema 4 – Um Mundo de Contrastes (Um Mundo Superpovoado?; Um acesso desigual ao Desenvolvimento?;
Os Problemas Ambientais: impactes humanos diferentes).

Características da prova e estrutura
A prova apresenta quatro grupos de itens.
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, textos, tabelas
de dados, quadros, gráficos, mapas, imagens de satélite, ilustrações ou outros.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades letivas do Programa ou à sequência dos
seus conteúdos.
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Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas/unidades do
Programa e devem ser sempre entendidos dentro dos níveis de aprofundamento/desenvolvimento estabelecidos
no Programa, sem que isso possa significar qualquer perda de rigor científico.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiros e falsos) e itens de construção (de resposta
curta, de resposta restrita e de resposta extensa).
Todos os itens são de resposta obrigatória.

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 e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No
entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a (s) resposta
(s) que não deseja que seja (m) classificada (s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro
lugar.
Itens de Seleção:
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção; (ainda que esteja incluída a opção correta);
- o número e ou letra ilegível;
Não há lugar a classificações intermédias.

Itens de construção:
Nos itens de construção, uma resposta correta deve apresentar:
- a clareza das respostas e solidez dos conhecimentos demonstrados;
- os conteúdos relevantes de forma completa, articulada e coerente;
- uma utilização adequada da terminologia e/ou vocabulário geográfico.
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A prova é cotada para 200 pontos.
A prova é constituída por quatro grupos. Os Grupos I, II, III e IV correspondem, cada um, a cerca de 50 pontos
A cotação de cada grupo pode ter uma variação de 10 pontos.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Material Autorizado
O aluno ou examinando pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
O aluno ou examinando pode utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica, não
programável.
Não é permitido o uso de corretor.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
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