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INFORMAÇÃO-PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO    

GEOGRAFIA A                                                                                               2021 

  

10.º Ano de Escolaridade (Portaria 226-A/2018, artigo 31) 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação, Geografia A de 10º ano  

a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais 

de Geografia A para o 10º ano. 

 

Os temas e conteúdos são os constantes do programa de Geografia A de 10º ano.   

 

Uma vez que os fenómenos geográficos têm causas e consequências de âmbito territorial, a prova pode envolver 

a análise de fenómenos num âmbito multiescalar. 

 

As Aprendizagens Essenciais indicam, para cada tema, uma lista de conceitos que, devido à dinâmica atual do 

espaço geográfico, deve ser considerada numa perspetiva de permanente (re)construção. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta 

restrita). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, mapas, figuras, 

fotografias e imagens de satélite. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que um dos 

temas das Aprendizagens Essenciais. 

A prova é constituída por 5 grupos de itens e é cotada para 200 pontos. 
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Material 

O examinando apenas pode usar na prova, 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. 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos.      

 

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 e é expressa por um número inteiro. 

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

 

Itens de seleção 

 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

 

RESPOSTA CURTA 

 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

 

RESPOSTA RESTRITA E RESPOSTA EXTENSA 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e resposta extensa estão de acordo com 

o nível desempenho apresentado, face aos critérios de correção da prova. 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a 

classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta valorização 

corresponde a cerca de 10% da cotação do item. 

 

 

 

 

 


