GEOGRAFIA C - 12º ANO
DESPACHO NORMATIVO N.º 3-A/2020, ARTIGO 23º, 1.a)
DURAÇÃO DA PROVA: ESCRITA – 90 MINUTOS

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA DAS FLORES
INFORMAÇÃO DA PROVA ESCRITA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

CÓDIGO DA PROVA: 319
1ª E 2ª FASES - 2020

MATERIAL A ATUALIZAR: CANETA OU ESFEROGRÁFICA DE TINTA INDELÉVEL, AZUL OU PRETA. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETOR.
OBJETO DE AVALIAÇÃO/ CONTEÚDOS

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

Avaliar o contributo das Tecnologias da Informação
e Comunicação como fator de desenvolvimento na
compreensão e utilização individual e social do
espaço geográfico.
Compreender a conciliação entre o crescimento
económico e a melhoria da qualidade de vida das
populações, associando-os à valorização do
património natural e cultural.
Utilizar corretamente os conceitos geográficos.
Descrever e interpretar situações de caráter
geográfico.
Identificar situações problemáticas relativas às
espacialidades e aos territórios.
Perspetivar a análise da realidade em termos
sistémicos.
Sistematizar dados, dando-lhes coerência e
organizando-os em categorias, na procura de
modelos explicativos de organização dos
territórios.
Rentabilizar técnicas de expressão gráfica e
cartográfica desenvolvidas ao longo do processo
de aprendizagem.
Reconhecer a necessidade de mudança da escala
de análise na compreensão do espaço geográfico.
Reconhecer a existência de diferentes padrões de

CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da
aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada
item.

A prova apresenta quatro grupos de itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais
documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de

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

dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens
de satélite.

Na classificação das provas, apenas será considerada
correta a grafia que seguir o que se encontra
previsto no Acordo Ortográfico.

A sequência dos itens pode não corresponder à
sequência dos temas/conteúdos programáticos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos

Itens de seleção

relativos a mais do que um dos temas do programa.

Nos itens de seleção, a cotação do item só é
atribuída às respostas integralmente corretas.
Todas as outras respostas são classificadas com zero
pontos.

A prova é cotada para 200 pontos.
A valorização dos temas, em pontos, é a seguinte:

O Sistema Mundial Contemporâneo
Um Mundo Policêntrico
Um Mundo Fragmentado
Um Mundo de Contrastes
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

10 a 30
Itens de construção
50
60 a 70
60 a 70

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.
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•
•

•

•

distribuição dos fenómenos geográficos.
Compreender alguns dos problemas do mundo
contemporâneo, sua diversidade e mutabilidade.
Compreender que a mundialização se reflete na
construção social e cultural dos lugares e regiões, a
diferentes escalas.
Relacionar a existência de conflitos no uso do
espaço e na gestão de recursos com situações de
desigual desenvolvimento, a nível local, regional e
mundial.
Compreender as inter-relações entre as novas
redes de comunicação, as tecnologias de
informação e comunicação, o espaço, os lugares e
a sociedade.

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 tipologia de itens, o número de itens e a cotação por
item, é a seguinte:
Itens de seleção (escolha múltipla) Nº de itens: 15 a
20 – cotação por item: 5 pontos;
Itens de construção
Resposta restrita – Nº de itens: 3 a 8 – cotação por
item: 5 a 12 pontos;
Resposta extensa – Nº de itens: 2 a 3 – cotação por
item: 15 a 25 pontos.

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos
diferentes conteúdos programáticos da disciplina, na
medida em que o ensino da Geografia promove a
compreensão da complexidade dos sistemas naturais e dos
sistemas humanos e sociais, bem como da interação entre
estes sistemas.
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200 PONTOS
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