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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do ensino secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas 

competências enunciados no Programa de Geografia C em vigor (homologado em 

2002). Todos os itens exigem a análise dos documentos apresentados.  

A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no 

Programa, mas não expressas nesta informação. 

• Caracterização da prova 

A prova é constituída por quatro grupos de itens.  

Alguns dos itens propostos 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.  

Todas as questões dos Grupos I e II são de resposta obrigatória.  

O Grupo III é composto por dois conjuntos de itens (III A e III B). O primeiro conjunto 

refere-se ao subtema «Espaços de fluxos e atores mundiais»; o segundo conjunto refere-se 

ao subtema «Espaços motores de fluxos mundiais».  
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O aluno só deve responder aos itens de um dos conjuntos (A ou B). 

O Grupo IV é composto por três conjuntos de itens (IV A, IV B e IV C). O 

primeiro conjunto refere-se ao subtema «Um mundo superpovoado?»; o segundo 

conjunto refere-se ao subtema «Um acesso desigual ao desenvolvimento?»; o 

terceiro conjunto refere-se ao subtema «Problemas ambientais, impactes 

humanos diferentes?»  

O aluno só deve responder aos itens de um dos conjuntos (A, B ou C). 

No Grupo III e IV, caso o aluno responda a mais de um conjunto de itens, apenas 

serão classificados os relativos ao primeiro dos conjuntos pelo qual optou. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

          Quadro 1 – Valorização dos temas na prova 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Temas 

 

Cotação (em pontos) 

 

2 - Um Mundo Policêntrico 

 

100 

 

3 - Um Mundo Fragmentado 

 

50 

 

4 - Um Mundo de Contrastes 

 

50 

 

Tipologia de itens 

 

Número de 

itens 

 

Cotação por 

item (pontos) 

 

Itens de escolha múltipla  

 

8 a 10 

 

5 

 

Itens de construção de resposta 

restrita 

 

6 a 10 

 

10/15 

 

Itens de construção de resposta longa 

 

2-3 

 

20 
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• Critérios gerais de classificação 

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. 

No presente ano letivo, na classificação das provas de exame, só será 

considerada correta a grafia que seguir o que se encontra previsto no Acordo 

atualmente em vigor. 

No âmbito da aplicação dos critérios de avaliação, devem ser respeitados os 

aspetos e procedimentos abaixo indicados: 

a) aplicação dos critérios gerais relativos à disciplina de Geografia. 

 

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

 relevância da resposta relativamente 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 da informação circunscrita ao assunto em análise; 

 domínio da terminologia específica da disciplina. 

A resposta implausível, ou irrelevante, perante o solicitado na questão/item e o 

estabelecido nos critérios específicos de classificação é pontuada com zero 

pontos. 

Nas questões/itens que solicitem a referência a um número exato de elementos, 

se esse número for ultrapassado, a classificação é feita pela ordem em que os 

mesmos forem apresentados. 
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b) aplicação dos critérios específicos relativos à disciplina de Geografia 

 

Os critérios específicos de classificação são definidos em função da prova, tendo 

em atenção as competências enunciadas no programa de Geografia C, e serão 

publicados após a realização de cada prova. 

• Material 

O examinando 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 examinando pode utilizar régua, transferidor e calculadora do tipo não 

alfanumérico, não programável. 

Não é permitido o uso de corretor. 

• Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


