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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

Disciplina: Geografia - C 

Prova/Código: 319 

Ano(s) de Escolaridade: 12º 

 

1. Introdução  
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência dos Cursos 

Científico-Humanísticos do Ensino Secundário, a realizar em 2017, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material 
 

2. Objeto de Avaliação 
 

A prova tem por referência o Programa de Geografia C em vigor.  
A prova incide, exclusivamente sobre os conteúdos e os conceitos estruturantes dos temas 
que integram o programa de Geografia C, designadamente:  

 

 

3. Características e Estrutura da Prova 

 

A prova é composta por oito grupos. Todos os grupos são de resposta obrigatória. 

Os grupos I, II, III e IV dizem respeito aos temas 2, 3 e 4 e corresponde a quatro grupos de 
cinco questões de escolha múltipla. Os grupos I e II dizem respeito ao tema 2, sendo os grupos 
III e IV respeitantes aos temas 3 e 4 respetivamente. 

Todas as questões apresentam quatro opções de resposta, sendo que apenas uma e uma só 
está correta. Em todas as questões é exigido assinalar a opção correta. Neste grupo a opção 
correta é avaliada com 5 pontos. 

O grupo V, VI, VII e VIII são relativos aos temas 1, 2, 3 e 4 respetivamente e são constituídos 
por respostas abertas. 

Cada um dos grupos da prova é avaliado com 25 pontos. 
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Em todas as questões 10% da cotação é atribuída à correção linguística e científica, o que 
pressupõe uma composição bem estruturada, com objetividade, poder de síntese, capacidade 
de análise e interpretação crítica, recorrendo a uma terminologia adequada à temática em 
abordagem, sem erros morfossintáticos, ou cuja gravidade não impliquem a perda de 
inteligibilidade e/ou rigor científico  

Todas as páginas da prova estão numeradas. 

 

4. Critérios Gerais de Classificação 
 

A classificação da prova respeita os critérios gerais.  

Os critérios gerais orientam a análise de todas as respostas.  

As respostas a todas as questões terão de ser obrigatoriamente escritas na folha destinada à 

execução da prova. 

Nos itens de escolha múltipla, a indicação de mais do que uma opção implica a desvalorização 

total da resposta. A opção apresentada tem que se encontrar legível e sem margem para 

dúvidas. 

As classificações a atribuir em cada questão são obrigatoriamente expressas num número 

inteiro de pontos.  

No âmbito da aplicação dos critérios de avaliação, todas as respostas devem ser analisadas, 

considerando os seguintes aspetos:  

 Relevância da resposta relativamente à questão formulada;  

 Forma como os mapas, quadros, esquemas ou textos são explorados, sendo valorizada 

a informação, a correção da interpretação das informações e a sua pertinência como 

suporte de argumentos, até 15% da cotação total da questão;  

 Mobilização da informação circunscrita ao assunto em análise;  

 Domínio da terminologia específica da disciplina;  

 A resposta implausível ou irrelevante perante o solicitado na questão é pontuada com 

zero pontos.  

Fatores de desvalorização: 

 Afastamento do conteúdo em questão. 

 Desorganização das ideias. 

 Repetições inúteis de ideias. 

 Utilização incorreta do vocabulário específico. 

 Falta de coesão textual. 

 Utilização incorreta da Língua Portuguesa 

As cotações das questões encontram-se no final do enunciado da prova.  
 

5. Duração da Prova 
 

A prova tem a duração de 90 minutos 
 

6. Material que pode ser usado na prova 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 


