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1ª e 2ª fases

________________________________________________________________________________________________________________________________

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de
Geografia C, a realizar em 2022, nomeadamente:






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

Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no
Programa de Geografia C em vigor. A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de
duração limitada, só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa.
A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não
expressas nesta informação.

Caracterização da prova
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina e
das Metas Curriculares.
A sequência de temas pode não corresponder à sequência de temas nas Orientações Curriculares e Metas
Curriculares.
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas e/ou
domínios.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras, tabelas, textos,
mapas e gráficos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A estrutura da prova e valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Estrutura e valorização relativa dos temas
TEMAS

GRUPOS

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

GRUPO I

A Partilha do mundo no
final da 2ª Guerra
Mundial.

Unidades
Programáticas
2
Um
policêntrico

mundo

COTAÇÕES

75

As organizações formais.
As
organizações
informais.

3
Um
fragmentado

mundo

GRUPO II

Um espaço de fluxos e
atores mundiais.
As
tendências
migratórias no mundo
contemporâneo.

55

O comércio internacional
de bens e serviços.

4 - Um
contrastes

mundo

de

GRUPO III

Um
superpovoado?

mundo

Distribuição e evolução
da população.
A
estabilização
população no Norte.

da

As desigualdades
desenvolvimento.

do

70

A pobreza e a fome.
Total

200 pontos

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Itens de seleção

1 a 10

5

Itens de construção

13 a 17

10 a 20

A prova pode incluir itens de seleção (escolha múltipla, associação, correspondência e ordenação) e itens de
construção (resposta curta, resposta restrita ou resposta extensa).
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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, previsto na grelha de
classificação.
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. Quando se verificar um engano, este deve ser
riscado e corrigido à frente.
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.
No presente ano letivo, na classificação das provas apenas será considerada correta a grafia que seguir o Acordo
Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).
Itens de seleção
ESCOLHA MÚLTIPLA
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.
Não há lugar a classificações intermédias.

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.

ORDENAÇÃO
A cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e
completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- seja apresentada uma sequência incorreta;
- seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.
Itens de construção
RESPOSTA CURTA
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de
desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são
classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a cotações intermédias.
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Nos itens cuja resposta pode envolver a apresentação de cálculos, justificações, os critérios de classificação das
respostas, apresentam-se organizados por etapas e/ou níveis de desempenho. A cada etapa/nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdos implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

RESPOSTA RESTRITA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de
desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdos implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

RESPOSTA EXTENSA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de
desempenho.
Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita integram os parâmetros: língua portuguesa,
coerência e pertinência da informação, estrutura e coesão, aplicação de terminologia específica da disciplina e
ortografia.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdos implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

Material
Os alunos podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Os alunos podem utilizar máquina de calcular do tipo não alfanumérico não programável.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.
Durante o período de resolução da prova o aluno não poderá sair da sala.
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