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Ensino Secundário 
 

 

Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 
 

                                                                   

OBJETO DA AVALIAÇÃO     

A prova de Geografia C tem por referência o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais, passíveis de serem avaliadas numa prova escrita de duração limitada, 

incidindo sobre os seguintes Temas: 

   

• Tema 2: Um Mundo Policêntrico  

Subtemas 

1.1.  Antecedentes geopolíticos e geoestratégicos 

1.2. A emergência de novos centros de poder 

1.3.  O papel das organizações internacionais 

1.4.  a (re)emergência de conflitos regionais 

 

• Tema 3: Um Mundo Fragmentado  

Subtemas 

3.1 Espaço de fluxos e atores mundiais 

 

• Tema 4: Um Mundo de Contrastes  

• Subtemas 

4.1. Um acesso desigual ao desenvolvimento? 
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 OBJETIVOS DA PROVA: 

 

• Analisar questões geograficamente relevantes no espaço mundial. 

 - Compreender as dinâmicas espaciais na nova ordem global. 

- Compreender alguns dos problemas do mundo contemporâneo na sua diversidade e 

mutabilidade. 

• Problematizar e debater as inter-relações num mundo global. 

- Refletir sobre as causas da desigual repartição de fluxos de pessoas, bens, capitais e           

informação, à escala global. 

- Descrever medidas que contribuam para diminuir o fosso entre ricos e pobres, refletindo sobre o 

papel da comunidade internacional no atenuar da pobreza. 

 

 

2. ESTRUTURA DA PROVA 

A prova centra-se na interpretação de mapas, gráficos, esquemas, quadros ou textos, na expressão 

escrita e na utilização correta do vocabulário específico da disciplina. 

 

A prova inclui questões de seleção e de construção, de acordo com o quadro seguinte 

 

Tipologia de Itens Número de itens  Cotação por Item 

       (em pontos) 

Itens de seleção: 

 Escolha múltipla 

10 a 20 6 

Itens de Construção: 

 Resposta curta, resposta 

restrita, resposta extensa 

6 a 9 6 a 20 

 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Todas as questões são de resposta obrigatória. O aluno não responde no enunciado da prova. 

O aluno deve: 

- Utilizar vocabulário específico da Geografia 

- Aplicar conceitos 

- Mobilizar corretamente as informações contidas nos documentos escritos e ou nas imagens. 

- Distinguir o essencial do acessório. 

- Usar uma linguagem clara e logicamente ordenada 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando a(as) 

resposta(s), deve ser considerada apenas a primeira resposta. 

 

 

QUESTÕES DE SELEÇÃO 

Nas questões de escolha múltipla, a cotação total só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. Cada nível de desempenho corresponde a uma dada 

pontuação. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho 

no domínio específico da disciplina. 

Nos critérios relativos a estes itens, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. 

Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis 

descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os 

separa. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação 

simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita 

em língua portuguesa. A avaliação do domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de 

acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos: 

 

NÍVEIS DESCRITORES 

2 Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação 

e/ou de ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade 

não implique perda de inteligibilidade e /ou de sentido 

1 Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda 

de alguma inteligibilidade /ou de sentido 

 

 

 

4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite. 

 


