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➢ INTRODUÇÃO 
 

A prova tem como referência o Programa de Geografia C em vigor. As Orientações Curriculares para o ensino 

secundário da disciplina de Geografia C integram quatro organizadores/domínios. A prova permite avaliar as 

aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes, no âmbito do programa emanado pelo Ministério da 

Educação.  

 

➢ OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

São objeto de avaliação os organizadores/domínios que o programa enuncia, nomeadamente: 

▪  Sistema Mundial Contemporâneo.  

▪  Mundo Policêntrico. 

▪  Mundo Fragmentado. 

▪  Mundo de Contrastes. 

 

➢ CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA  
 
A prova apresenta quatro grupos de itens. 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos, 

mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos organizadores/domínios. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos organizadores/domínios. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A valorização relativa dos organizadores/domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Valorização relativa dos organizadores/domínios 

Organizadores/domínios Cotação (em pontos) 

 
Sistema Mundial 
Contemporâneo 

 
25 a 60 pontos 

Mundo Policêntrico  
25 a 40 pontos 

 

 
Mundo Fragmentado. 

 

 
25 a 50 pontos 

 
Mundo de Contrastes. 

 
25 a 50 pontos 
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A prova apresenta quatro grupos de itens.  

Os Grupos III e IV são constituídos por itens de construção. Os restantes podem integrar itens de seleção e itens de 

construção.  

Dada a relevância da observação e da aprendizagem de diversas técnicas gráficas, cartográficas e estatísticas, cada 

grupo tem, pelo menos, um documento (mapa, imagem, gráfico, texto, etc.).  

 

➢ 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 claramente 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 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. 

 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em simultâneo com as 

instruções de realização. 

 

➢ MATERIAL AUTORIZADO 
 

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, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.  
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