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1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 8B da disciplina de  Geografia destina-se aos formandos que não 

obtiveram aproveitamento a este módulo.  

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

exames, a estrutura e características da prova, os critérios gerais de classificação, o material 

a utilizar e a duração da mesma. 

 
2. ESTRUTURA DA PROVA 

            A prova é cotada para 200 pontos. 

            A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos do 

módulo. 

            Tipologia de itens e o número de itens: 
 

 Itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou 
ordenação) – 6 a 10 

 

 Itens de construção (resposta restrita/extensa) – 5 a 8  
 

3. CONTEÚDOS 

Geografia - Portugal e a União Europeia - Problemas e desafios: 

  – A construção da União Europeia (maior  representatividade nos  diversos  itens)  

  – As políticas regionais da União Europeia e as regiões portuguesas              

  – A Política Ambiental Comunitária e a valorização ambiental em Portugal             

  – Os desafios do desenvolvimento territorial na União Europeia.  

  

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

             As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

 

             Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas 

integralmente corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

             Nos itens de construção, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho 

no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 

portuguesa. 



 

 
 

              No domínio da comunicação escrita em língua portuguesa avaliar-se-ão as 

incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia que afetem a clareza dos 

textos apresentados. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

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

indelével, azul ou preta.  

 

6. DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 50 minutos.  

 


