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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 2022, nomeadamente:  

o Objeto de avaliação 

o Caraterização da prova 

o Critérios gerais de classificação 

o Material  

o Duração  

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência de Geografia C tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Geografia C.  

A prova permite avaliar as aprendizagens numa prova escrita de duração limitada. 

De acordo com as Aprendizagens Essenciais, a prova recorre a informação atualizada, nacional e 

internacional. As Aprendizagens Essenciais indicam, para cada tema, uma lista de conceitos que, devido à 

dinâmica atual do espaço geográfico, deve ser considerada numa perspetiva de permanente 

(re)construção 

 

CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta restrita e 

resposta extensa). Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, 

tabelas, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite. As respostas aos itens podem 

requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas das 

Aprendizagens Essenciais. A prova é cotada para 200 pontos. 

 

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.  

INFORMAÇÃO – PROVA 

Despacho Normativo nº 7 – A/2022 de 24 de março 

Prova de Equivalência à Frequência de Geografia C - Código 319  

Curso: CIENTÍFICO - HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES 

    
Ano de escolaridade: 12º                   Duração da Prova: 90 minutos                   Tipo de Prova: Escrita  

Ano letivo 2021/2022                                                                                                                                  2 páginas 
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Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que 

seguir o que se encontra previsto no 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; 

• se o item e/ou letra da alternativa forem ilegíveis. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção – Resposta curta e objetiva e resposta extensa orientada 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

A classificação das respostas terá em conta: 

• A exposição articulada e coerente dos conteúdos relevantes; 

• A interpretação adequada dos documentos apresentados; 

• A utilização da terminologia específica da disciplina de acordo com os temas; 

• A comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

Cada resposta será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

• 90% da pontuação serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos; 

• 10% da pontuação serão atribuídos à clareza, estrutura e sequência lógica das 

ideias; 

• Nas situações em que o conteúdo da resposta seja incorreto, a forma não é 

classificada; 

 

MATERIAL 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta, calculadora não alfanumérica, não programável e régua ou esquadro. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 

tempo. 


