INFORMAÇÃO-PROVA DE EXAME A NÍVEL DE ESCOLA PARA ALUNOS COM NEE
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Prova 825| 2018
11.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame a nível de escola do ensino secundário da
disciplina de Geografia A, a realizar em 2018, nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Material
 Duração
 Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no Programa
de Geografia A em vigor (homologado em 2002).

Caracterização da prova
A prova está organizada por grupos de itens.
Cada um dos grupos de itens tem como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, mapas,
fotografias, gráficos, tabelas, textos e imagens de satélite.
Cada um dos grupos de itens pode incidir em qualquer dos temas do Programa.
Alguns dos itens propostos podem mobilizar, simultaneamente, aprendizagens relativas a diferentes temas, uma
vez que o conhecimento geográfico inclui componentes muito diversificadas – social, económica, política,
cultural e ambiental – o que favorece a articulação de saberes.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta
curta, restrita e extensa).

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.
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Duração
A prova tem a duração de 120 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
A prova é organizada temporalmente de acordo com o seguinte esquema:

1ª Parte - 60 minutos + 15 minutos tolerância (caso o examinando necessite)
Intervalo - 15 minutos
2ª Parte - 60 minutos + 15 minutos tolerância (caso o examinando necessite)

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.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios
específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem,
desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos
curriculares de referência. As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade
do texto produzido, são classificadas com zero pontos.

maio de 2018
Prova 825/2018

Página 2/2

