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Geografia C 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 319 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Escrita  Diretores de Turma 

12º Ano de escolaridade 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 
  

 

 

Objeto da Avaliação 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas no 

programa de GEOGRAFIA C em vigor (homologado em 03/12/2002). 

 

Caracterização da Prova 
A prova de exame tem uma única versão. 

A prova tem quatro grupos de itens de resposta obrigatória. A prova é cotada para 200 pontos, distribuídos 

equitativamente pelos quatro grupos de itens. 

Cada um dos grupos, de quatro itens cada, tem como suporte um ou mais documentos (mapa, fotografia, 

gráfico, tabela, texto, imagem de satélite, ou outros). 

Cada um dos grupos de itens pode incidir em qualquer dos temas do Programa e alguns deles podem 

mobilizar, simultaneamente, aprendizagens relativas a diferentes temas, uma vez que o conhecimento 

geográfico inclui componentes muito diversificadas – ambiental, social, económica e cultural –, o que 

favorece a articulação de saberes.  

Em todos os itens de construção, 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 morfossintáticos, 

ou cuja gravidade não impliquem a perda de inteligibilidade e/ou rigor científico. 

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

restrita e resposta extensa). 
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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. A folha de rascunho                               

fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 
              A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Critérios 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 identificadas são classificadas com zero pontos. 

 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 é assinalada: 

 uma opção incorreta; 

 mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 Itens de construção: 

 Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Se a resposta contiver um número de elementos superior ao solicitado, apenas são classificados os 

elementos de acordo com a ordem da sua apresentação. Os elementos em excesso são ignorados. 

 Resposta restrita e extensa 

A classificação dos itens de resposta restrita e extensa será definida nos critérios específicos da prova. 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a 

classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta 

valorização é cerca de 10% da cotação do item. 

 


