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1- OBJECTO DA AVALIAÇÃO  
 

• A prova tem por referência o Programa de Geografia C em vigor.  
 

• A prova incide, exclusivamente sobre os conteúdos de aprofundamento contidos na matriz e os 
conceitos estruturantes dos temas que integram o programa de Geografia C  

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

• Todos os itens são introduzidos por mapas, quadros, esquemas ou textos relativos ao tema em 
análise.  

 
• Todos os itens exigem a análise dos documentos apresentados.  
 

. Cada um dos grupos de itens pode incidir em qualquer dos temas/ conteúdo da matriz. 
 

. 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.  
  

. A prova inclui itens: 
 
A) de resposta fechada 
• de escolha múltipla 
• curta 
B) de resposta aberta 

• curta 
• extensa, orientada ou livre 

.  
2.1. Tipologia, número de itens e respectiva pontuação 
 

Tipologia dos itens Número de itens Pontuação por item 

 
Escolha múltipla 
 

20 5 

Resposta fechada curta 
 

0 a 6 10 

Resposta aberta curta 
 

0 a 6 10 

Resposta  aberta extensa 
 

2 20 
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3- CRITÉRIOS GERAIS DE CORRECÇÃO : 

 
Itens de resposta fechada de escolha múltipla 
 

As respostas em que é assinalada a alternativa correcta são classificadas com a 
cotação total do item. As respostas incorrectas são classificadas com zero pontos. Não há 
lugar a classificações intermédias. 
 
Itens de resposta fechada curta 
 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 
apresentados 
 
Itens de resposta aberta 
 
A classificação será distribuída de acordo com : 
 
       - Objectividade e capacidade de síntese; (10%) 
 
       - Coerência e articulação de ideias e/ou argumentos utilizados; (20%) 
 
       - Capacidade de análise e interpretação dos documentos utilizados no enunciado; (20%) 
    
      - O uso de terminologia adequada, quer de natureza científica quer no domínio da 
expressão escrita  (50%) 
 
 

4. MATERIAL A UTILIZAR E MATERIAL NÃO AUTORIZADO 

 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta indelével azul ou preta. 
 

Não é permitido o uso de corrector. 
 

 

Observações/Notas 
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