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INFORMAÇÃO – PROVA 

GEOGRAFIA C 2020 

 

Prova 319 

12º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho/Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto ) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de 

Geografia C do 12 º ano de escolaridade, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência de Geografia C incide sobre as aprendizagens e competências definidas para 

a disciplina, de acordo com o Quadro 1. 

Competências Essenciais Conteúdos Programáticos 

- Reconhecer a necessidade de mudança de 
escala de análise na compreensão do 
espaço geográfico; 

- Utilizar o processo de inferência para 
interpretar documentos geográficos, 
responder a problemas e/ou levantar 
novos problemas; 

- Compreender que a mundialização se 
reflete na construção social e cultural dos 
lugares e regiões, a diferentes escalas; 

- Compreender alguns dos problemas do 
mundo contemporâneo, sua diversidade 
e mutabilidade; 

- Compreender as inter-relações entre as 
novas redes de comunicação, as 
tecnologias de informação e comunicação, 
o espaço, os lugares e a sociedade. 

 Sistema Mundial Contemporâneo 
     - O reforço da globalização 

     - As novas dinâmicas espaciais 

     - A reinvenção do local num mundo global 
 Um Mundo Policêntrico 

     - Os antecedentes geopolíticos e geoestratégicos 

     -  A emergência de novos centros de pode 

     -  O papel das organizações internacionais 

      -A(re)emergência de conflitos regionais 
 Um Mundo Fragmentado 

        -  Um espaço de fluxos e atores mundiais 

        -  Os espaços motores de fluxos mundiais 

 

 

Quadro 1 – Competências e conteúdos programáticos 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é constituída por três grupos de itens e a sua cotação total será de 200 pontos  
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As questões que constituem cada grupo poderão ser diversificadas, de acordo com as aprendizagens que se 

pretendem avaliar, podendo os itens de seleção ser do tipo escolha múltipla, correspondência/associação e/ou 

verdadeiro/falso e os itens de construção do tipo resposta curta, restrita e/ou extensa.  

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos – textos, tabelas, gráficos, mapas, 

fotografias, esquemas. 

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 

• ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item 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 ou 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. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do 

outro conjunto. 

• VERDADEIRO/FALSO 

É atribuída a cotação total à resposta correta, sendo as respostas incorretas cotadas com zero pontos. 

As respostas em que todas as afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas são classificadas 

com zero pontos.  

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 

As respostas aos itens de construção que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios 

específicos de classificação e/ou que não utilizem uma terminologia igual à utilizada nos critérios específicos de 

classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver adequado 

ao solicitado. 

• RESPOSTA CURTA 

Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados, 

para efeitos 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 estejam corretos. Porém, se os elementos 

referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a atribuir é zero pontos. 
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• RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. É 
classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da 
disciplina. 

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. 

• RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero pontos 
qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio da disciplina, não é classificado o domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa. 

Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea do desempenho no domínio 
específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação do domínio da 
comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos. 

Níveis Descritores 

2 Composição bem estruturada, 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. 

1 Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja 

gravidade implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

MATERIAL 

• Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de cor azul ou preta. 

• Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


