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Ano letivo de 2019-2020 

 
Informação-prova 

Prova de Equivalência à Frequência 
Prova Escrita 

GEOGRAFIA C |  Código da prova: 319  
Ensino Secundário 

Duração da prova:  90   minutos  
Tolerância:  0    minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 

 

1. Objeto da avaliação 

 A prova tem por referência o Programa de Geografia C em vigor.  

 A prova incide, exclusivamente sobre os conteúdos contidos na matriz e os conceitos estruturantes 

dos temas que integram o programa de Geografia C. 

 

2. Características e estrutura 

 A prova é composta por seis itens: dois de resposta obrigatória e quatro em alternativa (3.1 ou 3.2. e 

4.1 ou 4.2), tendo o aluno que responder obrigatoriamente a um de cada grupo. Caso o aluno 

responda aos dois itens em alternativa, será apenas cotado o item ou questão cuja resposta for 

suscetível de maior pontuação. 

 Todos os itens são introduzidos por mapas, quadros, esquemas ou textos relativos ao tema em 

análise.  

 Todos os itens exigem a análise dos documentos apresentados.  

 Em todos os itens 10% da cotação é atribuída à correção linguística. O que pressupõe uma 

composição bem estruturada, com objetividade, poder de síntese, capacidade de análise e 

interpretação crítica, recorrendo a uma terminologia adequada à temática em abordagem, sem 

erros morfo sintáticos, ou cuja gravidade não impliquem a perda de inteligibilidade e/ou rigor 

científico.  

 Todas as páginas da prova estão numeradas. A prova termina com a palavra FIM.  

 

3. Critérios gerais de avaliação 

 A classificação da prova deve respeitar os critérios gerais e os específicos. 

 Os critérios gerais orientam a análise de todas as respostas. Os critérios específicos encontram-se 

mencionados em cada item.  

 As classificações a atribuir em cada item são obrigatoriamente expressas num número inteiro de 

pontos. 
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 No âmbito da aplicação dos critérios de avaliação, devem ser respeitados os aspetos e 

procedimentos abaixo indicados.  

 Todas as respostas devem ser analisadas, considerando os seguintes aspetos:  

 Relevância da resposta relativamente e à questão formulada; 

 Forma como os mapas, quadros, esquemas ou textos são explorados, sendo valorizada a 

interpretação, a correção na transcrição das informações e a sua pertinência como suporte 

de argumentos, sendo valorizada até 15% da cotação total da questão; 

 Mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise; 

 Domínio da terminologia específica da disciplina.  

 A resposta implausível ou irrelevante perante o solicitado no item e o estabelecido nos critérios 

específicos de classificação é pontuada com zero pontos. 

 Se a resposta contiver elementos errados não solicitados, estes só serão tidos em conta se forem 

contraditórios com elementos corretos no mesmo item. Nesta eventualidade, os elementos corretos 

não são valorizados. 

 Os critérios específicos de classificação são definidos em função da prova a elaborar na escola, mas 

estruturar-se-á tendo em atenção as competências enunciadas no programa de Geografia C.  

 

4. Material 

 O aluno apenas pode usar, 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). 

 O aluno deve levar para a prova régua e máquina de calcular não alfanumérica, não programável. 

 Não é permitido o uso de corretor, de lápis nem de esferográfica-lápis. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos sem tolerância.  


