INFORMAÇÃO – PROVA
GEOGRAFIA C – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

2021

PROVA 319
Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho conjugado com o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de
julho e com o Despacho n.º 1689-A/2021 de 12 de fevereiro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 2018/2021 de 18 de março e o Despacho Normativo n. º10-A/2021 de 22 de
março.

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência do ensino secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2021.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da
legislação referida e do programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
•
•
•
•
•

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

1. 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 e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. As
Aprendizagens Essenciais indicam, para cada tema, uma lista de conceitos que,
devido à dinâmica atual do espaço geográfico, deve ser considerada numa
perspetiva de permanente (re)construção.
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2. Caracterização da prova
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção
(por exemplo, resposta restrita).
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas,
gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens
relativas a mais do que um dos temas das Aprendizagens Essenciais.
A prova é cotada para 200 pontos.

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

ITENS DE SELEÇÃO:
•

Escolha múltipla

8 a 12

3a5

12 a 16

4 a 20

ITENS DE CONSTRUÇÃO:
•
•
•

Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa
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3. 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 são classificadas com zero pontos.
Nos itens de 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 seja assinalada: uma opção
incorreta ou mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Nos itens de resposta curta, restrita e extensa a classificação é atribuída de acordo
com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja
classificada com zero pontos.
Erros de terminologia relacionados com conceitos científicos da disciplina implicam
perda de 10% da cotação.
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Quadro 2 – Descritores no domínio da comunicação escrita
Níveis

Descritores

3

Texto bem estruturado e linguisticamente correto*, ou com
falhas esporádicas que não afetem a inteligibilidade do discurso.
Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que
conduzam a alguma perda de inteligibilidade do discurso.

2

OU
Texto linguisticamente correto, mas com deficiências de
estruturação que conduzam a alguma perda de inteligibilidade do
discurso.

1

Texto com deficiências de estruturação e com incorreções
linguísticas, embora globalmente inteligível.

* Por «texto linguisticamente correto» entende-se um texto correto nos planos da sintaxe, da
pontuação e da ortografia.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico
da disciplina, não é classificado o domínio da comunicação escrita em língua
portuguesa.

4. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
O examinando pode utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não
alfanumérica, não programável.
Não é permitido o uso de corretor.
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5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Professores responsáveis pela elaboração:

Cristina Trovão
Diderot Neto
Ana Marinho

São Tomé, 6 de maio de 2021
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