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TEMAS 

COTAÇÃO 
(EM PONTOS) 

 
1. OSistema Mundial Contemporâneo 

 
0a 25 

 
2. UmMundoPolicêntrico OSistema Mundial 

 
75a100 

 
3. UmMundoFragmentado 

 
25a50 

 
4. UmMundodeContrastes 

 
50a75 

 

  
 

 

 

INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Geografia C, nomeadamente, os seus objetivos gerais e 

específicos, cuja consecução é passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

A prova permite avaliar o desempenho do examinando no que respeita às competências que 

decorrem daqueles objetivos, bem como, no que respeita ao domínio dos conteúdos a eles 

associados, e que igualmente constam do Programa da disciplina de Geografia C do Ensino 

Secundário. 

 

2. Caracterização da prova 

 A prova é cotada para 200 pontos.  

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

extensa).  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de dados, 

gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos.  

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do 

programa. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1: 
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AprovapodeincluirostiposdeitensdiscriminadosnoQuadro2: 

 

TIPOLOGIADEITENS 

NÚMERO 

DEITENS 

COTAÇÃOPORITEM 

(EM PONTOS) 
ITENSDESELEÇÃO Escolhamúltipla 20 5 

ITENSDE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 2a6 5 

Respostarestrita 0a3 5a 10 

Respostaextensa 4a6 10a15 
 

               Quadro2–Tipologia,númerodeitensecotação 
 

3. Critérios gerais de avaliação 

Nos itens de resposta fechada de escolha múltipla, é atribuída cotação total a cada resposta 

correta.  

As respostas incorretas serão cotadas com zero pontos. 

É atribuída classificação de zero pontos aos itens em que o examinando apresente:  

- mais do que uma opção ( ainda que esteja incluída a opção correta)  

- o número e / ou letra ilegível.  

Nos itens de resposta fechada curta ou restrita, assim como, na questão de resposta aberta, caso 

a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só serão considerados para efeito de 

classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são 

apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a 

cotação a atribuir é zero pontos.  

Quando o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez e não eliminar 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não devem ser classificada(s), é classificada a resposta que 

surge em primeiro lugar. 

 

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).  

É permitida a utilização de régua.  

Não é permitida a utilização de calculadora nem de corretor. 

 

5. Duração 

A prova de equivalência à frequência da disciplina de Geografia C é uma prova escrita que tem a 

duração de 90 minutos. 


