Ano Letivo de 2021/2022
INFORMAÇÃO - PROVA DE E QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Geografia C

2022

Código da prova - 319
12.º Ano de Escolaridade
Decr eto-Lei 55/2018; Despacho Nor mativo 7A/2022

Modalidade da prova: Escrita

Duração: Prova Escrita: 90 minutos
OBJETO DE AV ALIAÇÃO
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:
•

Objeto de avaliação;

•

Caracterização da prova;

•

Critérios gerais de classificação;

•

Material necessário;

•

Duração da prova.

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência à frequência de Geografia tem po r referência as Aprendizagens Essenciais. O
programa de Geografia poderá ser consultado em:
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/12_geografia_c.pdf
Quadro 1 – Valorização dos temas
DOMÍNIOS

I – Um mundo
policêntrico

PROV A ESCRITA
C ONTEÚDOS
Globalização e o sistema mundo

COTAÇÕES

A emergência de novos centros de poder
O papel das organizações internacionais

80

A (re)emergência de conflitos regionais

II – Um mundo
fragmentado

Um espaço de fluxos e atores mundiais

40

Um mundo superpovoado?
III – Um mundo de

Um acesso desigual ao desenvolvimento?

contrastes

Os problemas ambientais: Impactes humanos diferentes?

TOTAL

80

200

2.Caracterização da Prova:
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•

A prova apresenta quatro grupos de itens.

•

Todos os grupos podem apresentar itens de seleção e itens de construção.

•

Dada a relevância da observação e da aprendizagem, por parte dos alunos, de diversas técnicas

gráficas, cartográficas e estatísticas, cada grupo pode ter como suporte um ou mais docu mentos, como,
por exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite.
•

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos.

•

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

programa.
•

Todas as questões são de resposta obrigatória.

•

A prova é cotada para 200 pontos.

•

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1.

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-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:
· Escolha múltipla;

10 a 20

ITENS DE CONSTRUÇÃO:
· Resposta restrita;

5 a 10

· Resposta extensa.

2a4

5

5 a 10
20

4. 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.

•

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.
Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada
equivalente à indicação da letra correspondente.
Itens de construção
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se
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permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois
tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero
pontos.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios
específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os
apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado
pelos documentos curriculares de referência.
Na resposta aos itens de resposta restrita, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado,
só são considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a
ordem pela qual são apresentados na resposta, mesmo que os elementos em excesso sejam considerados
corretos.
Na resposta aos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação dos desempenhos
no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa, realizandose esta última de acordo com os níveis a seguir descritos.
Níveis
2
1

Descritores
Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou
com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de
sentido.
Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, cuja gravidade implique perda de alguma inteligibilidade e/ou de sentido.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
5. Material
O examinando pode usar, para o teste teórico, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
Não é permitido o uso de corretor.
Régua e máquina de calcular do tipo não alfanumérico não programável.
6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.
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