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12 º.ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2018, nele consta: 

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

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o programa da disciplina de Geografia C e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

Caracterização da prova 

A prova é constituída por quatro (4) grupos de questões. 
Cada um dos grupos de questões pode incidir em qualquer dos temas do programa e tem como 
suporte um ou mais documentos (mapa, fotografia, gráfico, tabela, texto, imagem de satélite, ou 
outros). 
Algumas das questões proposts podem mobilizar, simultâneamente, aprendizagens relativas a 
diferentes temas, uma vez que o conhecimento geográfico inclui componentes muito diversificadas – 
ambiental, social, económica e cultural. 
As questões podem ser de seleção (escolha múltipla e/ou associação/ correspondência e ordenação) 
ou de construção (resposta curta, resposta restrita e resposta extensa). 
Todas as questões são de resposta obrigatória. 
A cotação total da prova é de 200 pontos distribuídos por quatro grupos: 
       I grupo …………..40 pontos 
       II grupo ………….40 pontos 
       III grupo …………60 pontos 
       IV grupo …………60 pontos 
 

Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. 
As respostas são registadas em folha própria, a fornecer pelo estabelecimento de ensino. 
Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

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 terão a classificação de zero 

pontos. 

Nas questões de escolha múltipla se forem assinaladas mais opções do que as solicitadas não será 

atribuída qualquer cotação. 

A avaliação da aprendizagem específica da disciplina decorre da verificação de uma articulada e 

coerente apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização correta da terminologia da disciplina 

e da interpretação adequada dos documentos apresentados. 

As provas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 

• Correção científica das respostas; 

• Objetividade e capacidade de síntese; 

• Clareza da resposta tendo em atenção a coerência, a relevância e a articulação das ideias e 

argumentos apresentados; 

• Uso de terminologia adequada, quer de natureza científica, quer no domínio da expressão 

escrita; 

• Capacidade de análise dos documentos constantes da prova. 

 

 


