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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Geografia C 2019  

Prova 319    

12º 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 2019, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor, Programa de Geografia 

C, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, incidindo não só sobre o conhecimento de conteúdos curriculares, mas também 

sobre a forma como estes são mobilizados através de processos cognitivos. 

Uma vez que os fenómenos geográficos têm causas e consequências de âmbito territorial, 

a prova pode envolver a análise de fenómenos num âmbito multiescalar. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, a prova recorre a informação 

atualizada, nacional e internacional.  

Os documentos curriculares em vigor 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. 

 

 

Caracterização da prova 

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 do programa. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (res-

posta curta, restrita e extensa). 

A prova apresenta uma distribuição semelhante entre os temas do 12.º ano. 

A distribuição da cotação pelos temas respeita a relevância curricular sugerida nos docu-

mentos curriculares em vigor. 

A prova é cotada para 200 pontos. 
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Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial).  

É permitida a utilização de régua, de esquadro e de transferidor. 

Não é permitida a utilização de calculadora. Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de 

classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho 

no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. 

 

 
 
 
 
 
 


