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12.º Ano de Escolaridade
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;
 Características e estrutura;
 Critérios gerais de classificação;
 Material
 Duração.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Geografia C para o 12.º ano, que se seguem
1.2 As novas dinâmicas espaciais
2.1. Antecedentes Geopolíticos e geoestratégicos
2.3. O papel das organizações internacionais
3.1. Um espaços de fluxos e atores mundiais
4.2. Um acesso desigual ao desenvolvimento
Observação: A numeração das Aprendizagens Essenciais
Geografia C

respeita à constante no programa de

Características da prova e estrutura
A prova é escrita e tem apenas uma versão.
A prova apresenta 4 (quatro) grupos de itens.
•

Cada grupo é constituído por 3 itens e a cotação por item varia entre 10 a 20 pontos, num total de
50 pontos.
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•

Todos os grupos são de resposta obrigatória e implicam construção de respostas curtas e de
respostas extensas.

•

Todos os itens são introduzidos por mapas, quadros, esquemas ou textos relativos ao tema em
análise e exigem a análise dos documentos apresentados.

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.
Cotações

I Grupo – 50 pontos

II Grupo – 50 pontos

III Grupo – 50 pontos

IV Grupo – 50 pontos

Critérios Gerais/Específicos de Correção
● 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 morfossintáticos, ou cuja
gravidade não impliquem a perda de inteligibilidade e/ou rigor
científico.
● A interpretação, correção na transcrição das informações
gráficas, cartográficas e de quadros de dados ou textos, a sua
pertinência como suporte de argumentos e o domínio da
terminologia específica da disciplina são valorizados até 15% da
cotação total do item.
● A resposta implausível ou irrelevante perante o solicitado no item
e o estabelecido nos critérios 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.

A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20 valores,
arredondada às unidades
Material
O examinando apenas pode usar na prova, 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.
Duração
A prova é escrita e tem a duração de 90 minutos.
Maio de 2022
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