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  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE 

  Escola Secundária Fernando Lopes- Graça 

 
 

INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Disciplina: Geografia C (319)                                                                                 MAIO 2022 
 

12º ANO - Ensino Secundário 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

ensino secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2022, nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação 

2. Caracterização da prova 

3. Critérios gerais de classificação  

4. Material 

5. Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa de Geografia C em vigor 

e as respetivas Aprendizagens Essenciais.  

A prova permite avaliar, no âmbito dos temas referidos, a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova está organizada por grupos de itens. A sequência dos itens pode não corresponder à 

sequência das unidades do Programa. 

Os itens/grupos de itens da prova podem ter como suporte um ou mais documentos (textos, 

tabelas, gráficos, mapas e figuras). 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla e/ou de seleção) e itens de 

construção (por exemplo, resposta restrita e extensa).  
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As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos temas do programa.  

A prova é constituída por questões cujas respostas exigem a mobilização de processos 

cognitivos com níveis de complexidade diferenciados:  

I. elementar ou inferior, apelando, por exemplo, à memorização e à reprodução do 

conhecimento – (re)conhecer/ repetir;  

II. médio, apelando, por exemplo, à compreensão, à interpretação ou à aplicação do 

conhecimento em situações rotineiras – aplicar/interpretar;  

III. complexo ou superior, requerendo, por exemplo, a formulação de juízos de valor, a 

argumentação ou a aplicação do conhecimento a novas situações – raciocinar/criar 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

3. Critérios de classificação 

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

zero pontos ou se responder a um mesmo item mais do que uma vez e não eliminar a 

resposta que não deseja, deverá ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro 

lugar. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta 

pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

 

4. Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


