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Critérios Gerais de Classificação 

As respostas a cada questão deverão revelar rigor científico, aplicação correta de terminologia 

específica, clareza e coerência, fundamentos nas suas opiniões e manifestar um correto domínio 

de expressão escrita da língua portuguesa. Também se irá ter em conta a capacidade de análise e 

interpretação de diversos documentos de teor geográfico. 

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. 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. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla. 

A cotação total do item só 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 ou 

mais do que uma opção. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

As respostas aos itens de construção que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados 

nos critérios específicos de classificação e/ou que não utilizem uma terminologia igual à 

utilizada nos critérios específicos de classificação devem ser classificadas se o conteúdo for 

considerado cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. 
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Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. É classificada com zero 

pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina. 

 

Resposta curta 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada 

com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina. 

 

Resposta extensa 

No item de resposta extensa, que implica a produção de um texto, a classificação a atribuir 

traduz a avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

Níveis Descritores 

4 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia.  

3 
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros 

esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.  

2 
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

1 
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 3 / 8 Critérios de Classificação da Prova de Equivalência à Frequência de 3. º Ciclo Geografia  

Critérios Específicos de Classificação 

Grupo I 

São consideradas corretas as seguintes opções: 

1. opção (B) 

2. opção (D) 

3. opção (C) 

4. opção (C) 

5. opção (B) 

.............................................................................................................. Cotação = 3x5 = 15% 

Grupo II 

São consideradas corretas as seguintes opções: 

1. opção (A) 

2. opção (C) 

3. opção (C) 

................................................................................................................ Cotação = 3x3 = 9% 

4.  

 

Níveis 
Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

4/3 

Na resposta deve ser referido que as diferentes formas de relevo que 

se distribuem pela superfície terrestre se devem aos movimentos 

internos da Terra e aos agentes erosivos. 
6 

1/2 

Na resposta é referido um fator de forma correta e um fator de forma 

incorreta, mas que não contradiz o correto. 

OU 

Na resposta é referido um conceito de forma correta. 

3 

 

................................................................................................................ Cotação = 6x1 = 6% 
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Grupo III 

São consideradas corretas as seguintes opções: 

1. opção (C) 

2. opção (B) 

3. opção (C) 

................................................................................................................ Cotação = 3x3 = 9% 

 

4.  

Níveis 
Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

4/3 

Na resposta deve ser referido que a desigual distribuição da 

população no território nacional é explicada pela litoralização, pela 

bipolarização e pela desertificação do interior. 
6 

2 

Na resposta são referidos dois fatores de forma correta e um fator de 

forma incorreta, mas que não contradiz os corretos. 

OU 

Na resposta são referidos dois fatores de forma correta. 

4 

1 

Na resposta é referido um fator de forma correta e fator(es) de forma 

incorreta, mas que não contradizem o correto. 

OU 

Na resposta é referido um fator de forma correta. 

2 

 

................................................................................................................ Cotação = 6x1 = 6% 

 

Grupo IV 

São consideradas corretas as seguintes opções: 

1. opção (B) 

2. opção (A) 

3. opção (D) 

4. opção (C) 

5. opção (B) 

................................................................................................................ Cotação = 3x5 = 15% 
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Grupo V 

1. 
 

Níveis 
Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

4 

Na resposta deve ser referido que: 

• Suiça apresenta IDH muito elevado 

• Brasil apresenta IDH elevado 

• Iraque apresenta IDH médio 

• Chade apresenta IDH baixo 

4 

3 
Na resposta são classificados de forma correta três Índices de 

Desenvolvimento Humano. 
3 

2 
Na resposta são classificados de forma correta dois Índices de 

Desenvolvimento Humano. 
2 

1 
Na resposta é classificado de forma correta um Índice de 

Desenvolvimento Humano. 
1 

 

…………………………………………….…………………………… Cotação = 4x1= 4% 
 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

................................................................................................................ Cotação = 4x1 = 4% 

 

Níveis 
Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

 

 

 

 

 

 

 

 
3/4 

Na resposta devem ser referidas duas das seguintes limitações ou 

outras consideradas relevantes: 

• Traduz uma média, esconde desigualdade entre regiões, grupos 

sociais, sexos e etnias. 

• Resulta do cálculo de apenas quatro indicadores simples. 

• Não contempla aspetos importantes como a democracia, a 

segurança, os Direitos Humanos ou a conservação e a 

preservação ambiental. 

• Não expressa as diferenças sociais como, por exemplo, as de 

género. 

• Os indicadores sobre a educação não analisam a qualidade dos 

sistemas de ensino e das aprendizagens. 

• Os dados estatísticos nem sempre são fiáveis e atualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 
1/2 

Na resposta é referida uma limitação de forma correta e outra de forma 

incorreta, mas que não contradiz a correta. 

OU 

Na resposta é referida apenas uma limitação de forma correta. 

 

 
2 
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3.  
 

 

Descritores do nível de desempenho no domínio específico da 

disciplina 
Pontuação 

São considerados corretos os seguintes obstáculos históricos e/ou políticos: 

• Descolonização 

• Conflitos/guerras civis 

• Regime político opressivo/Ditaduras militares 

• Instabilidade política 

• Golpes de Estado 

2 

 

…................................................................................................................ Cotação = 2x1 = 2% 

 

4. 
 

 

Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

São considerados corretos os seguintes obstáculos sociais: 

• Elevado crescimento demográfico. 

• Desigual acesso à saúde. 

• Desigual acesso à educação. 

• Desigual acesso ao emprego. 

• Desigual acesso à habitação, 

 

2 

 

.................................................................................................................. Cotação = 2x1 = 2% 

 

5. 
 

 

Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

São considerados corretos os seguintes obstáculos económicos: 

• Predomínio de atividades económicas tradicionais. 

• Fraco dinamismo das atividades económicas. 

• Concentração das exportações num pequeno número de produtos. 

• Pagamento das elevadas dívidas externas. 

• Dependência externa. 

• Degradação dos termos de troca. 

• Exportação de matérias primas e importação de produtos transformados; 

• Exportações de produtos pouco valorizados. 

2 

 

................................................................................................................ Cotação = 2x1 = 2% 
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6. 
 

Níveis 
Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

4 

São consideradas corretas as seguintes soluções para ultrapassar os 

obstáculos: 

• Ajudas ao desenvolvimento. 

• Organização das Nações Unidas. 

• Organizações Não Governamentais. 

• Perdão da dívida externa. 

• Construção de infraestruturas como escolas e hospitais. 

• Formação de profissionais de saúde e educação. 

6 

3 

Na resposta são consideradas de forma correta duas soluções para 

ultrapassar os obstáculos. 4 

2 

Na resposta é considerada de forma correta apenas uma solução para 

ultrapassar os obstáculos. 2 

 

................................................................................................................  Cotação   = 6x1= 6% 

 

Grupo VI 

 

1. 
 
 

Níveis 
Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

4 

O papel da ONU na resolução de problemas ambientais: 

• Promover uma cultura de sensibilidade ambiental, que mude o 

sistema de valores e os nossos estilos de vida. 

• Proteger o ambiente numa perspetiva sustentável, à escala mundial, 

só possível encorajando parcerias internacionais. 

• Incentivar as diversas nações da Terra a criar leis que protejam o 

Sistema Terra (Biosfera, litosfera, hidrosfera, etc). 

7 

3 Na resposta são consideradas de forma correta duas  4 

2 Na resposta é considerada de forma correta apenas uma 2 

 
 

 

................................................................................................................  Cotação   = 7x1= 7% 
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2.  
 
 

Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

Na resposta devem ser indicadas três causas de um qualquer problema 

ambiental, identificando-o 
7 

Na resposta devem ser indicadas duas causas de um qualquer problema 

ambiental, identificando-o 
4 

Na resposta deve ser indicada uma causa de um qualquer problema ambiental, 

identificando-o 
2 

 

................................................................................................................  Cotação   = 7x1= 7% 

 

3.  
 

 

Descritores do nível de desempenho no domínio específico 

da disciplina 
Pontuação 

Na resposta devem ser indicadas três estratégias que possam ser seguidas, de 

forma a minimizar o problema 
6 

Na resposta são indicadas duas estratégias que possam ser seguidas, de forma a 

minimizar o problema. 
4 

Na resposta é indicada uma estratégia que possa ser seguida, de forma a minimizar 

o problema 
2 

 

................................................................................................................  Cotação   = 6x1= 6% 

 
 

 

Total  = 100% 


