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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas 
aos itens de escolha múltipla.

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

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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 
primeiro lugar.

Itens de seleção

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 
equivalente à indicação da letra correspondente.

Itens de construção

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo 
com os critérios específicos.

Nos itens de resposta restrita e nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se  
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se 
permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos 
em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios 
específicos 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.

Nos itens de resposta curta e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de elementos, 
só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos correspondentes ao número 
solicitado.

Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por parâmetros:  
(A) Conteúdo, (B) Linguagem científica e (C) Comunicação. Cada parâmetro encontra-se organizado por 
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se não for atingido o  
nível 1 de desempenho, o parâmetro é classificado com zero pontos. A atribuição da classificação de  
zero pontos no parâmetro (A) implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros. A classificação a 
atribuir à resposta resulta do somatório da pontuação atribuída em cada parâmetro.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

CHAVE DOS ITENS DE SELEÇÃO (ESCOLHA MÚLTIPLA)

GRUPO I

ITENS VERSÃO 1 VERSÃO 2 PONTUAÇÃO

1. (C) (A) 5

2. (C) (B) 5

3. (A) (A) 5

4. (B) (C) 5

5. (D) (C) 5

6. (A) (D) 5

GRUPO II

1. (B) (B) 5

2. (D) (B) 5

3. (D) (A) 5

4. (C) (D) 5

5. (A) (D) 5

6. (B) (C) 5

GRUPO III

1. (D) (A) 5

2. (B) (C) 5

3. (A) (D) 5

4. (B) (A) 5

5. (C) (B) 5

6. (A) (C) 5

GRUPO IV

1. (A) (B) 5

2. (C) (D) 5

3. (D) (A) 5

4. (C) (B) 5

5. (B) (C) 5

6. (D) (D) 5
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GRUPO V

1. .................................................................................................................................................... 10 pontos

Tópicos de resposta:
X – depressão / centro de baixas pressões / ciclone;
Y – anticiclone / centro de altas pressões;
W – frente quente;
K – frente fria.

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

2 Identifica os quatro elementos assinalados, na Figura 5, com as letras X, Y, W e K. 10

1 Identifica dois ou três dos elementos assinalados, na Figura 5, com as letras X, Y, W e K. 5

2. .................................................................................................................................................... 10 pontos

Tópicos de resposta:

 – relativos à afirmação I:
•   a instabilidade é mais elevada nas ilhas do grupo ocidental devido à influência da 

proximidade da depressão Z;
OU

•   a instabilidade é menor nos grupos central e oriental, porque estes grupos não estão sob 
a influência direta da depressão Z.

 – relativos à afirmação II:
•   a velocidade do vento é elevada devido à proximidade das isóbaras no centro 

depressionário Z;
OU

•  a velocidade do vento é elevada devido ao forte gradiente barométrico.

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

2 Apresenta, para cada uma das duas afirmações, uma razão que justifica a sua falsidade. 10

1 Apresenta, para apenas uma afirmação, uma razão que justifica a sua falsidade. 5

3. .................................................................................................................................................... 20 pontos

Tópicos de resposta:
 –  medidas de planeamento e ordenamento do território que contribuem para a minimização 
dos efeitos das secas:
•  opção por culturas agrícolas de sequeiro;
•  opção por sistemas de rega gota a gota;
•  opção pelo aumento da área florestal com espécies autóctones adaptadas ao clima;
•   opção pela biodiversidade da floresta, de modo a torná-la menos vulnerável aos 

incêndios;
•  rega com água reciclada;
•  criação de reservas de água, de modo a prevenir os períodos de escassez;
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•   construção de transvases, de modo a assegurar o abastecimento de água em áreas 
mais secas;

•  impedimento de construção de campos de golfe em territórios com escassez de água;
•  aumento da vigilância nas florestas devido ao aumento do risco de incêndio;
•   sensibilização para atitudes e comportamentos responsáveis, com vista à redução do 

consumo de água.
 –  medidas de planeamento e ordenamento do território que contribuem para a redução dos 
impactes das enxurradas:
•  construção de socalcos;
•  florestação das vertentes;
•   intervenção nas linhas de água, de modo a diminuir a velocidade da água – construção 

de degraus de amortecimento de cheias;
•  florestação das cabeceiras das linhas de água;
•  desobstrução das linhas de água;
•  manutenção da flora das «zonas húmidas»;
•  proibição de construção em leitos de cheia;
•  proibição de construção em áreas de declive acentuado;
•  proibição de construção nas zonas terrestres de proteção, na orla costeira.

Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação

A

Conteúdos

5 Explica 4 medidas de planeamento e ordenamento do território, duas para cada 
tópico. Pode explicar apenas 1 medida de modo incompleto.

16

4

Explica 4 medidas de planeamento e ordenamento do território, duas para cada 
tópico. Pode explicar 2 medidas de modo incompleto.
Ou
Explica 3 medidas de planeamento e ordenamento do território, uma ou duas 
para cada tópico. Pode explicar apenas 1 medida de modo incompleto.

12

3

Explica 2 medidas de planeamento e ordenamento do território de modo 
completo, uma ou duas para cada tópico.
Ou
Explica 3 medidas de planeamento e ordenamento do território, uma ou duas 
para cada tópico. Pode explicar 2 medidas de modo incompleto.
Ou
Explica 4 medidas de planeamento e ordenamento do território, duas para cada 
tópico. Pode explicar 3 medidas de modo incompleto.

8

2

Explica 2 medidas de planeamento e ordenamento do território, duas para 
um dos tópicos ou uma para cada tópico. Pode explicar 1 medida de modo 
incompleto.
Ou
Explica 1 medida de planeamento e ordenamento do território de modo completo.

4

1 Apenas refere 3 ou 4 medidas de planeamento e ordenamento do território, uma 
ou duas para cada tópico, sem as explicar.

2

B

Linguagem 
científica

2 Utiliza uma linguagem científica adequada. 2

1 Apresenta falhas na linguagem científica. 1

C

Comunicação

2 O discurso é globalmente claro e correto, podendo apresentar falhas que não 
comprometem a sua clareza.

2

1 O discurso apresenta falhas que comprometem, parcialmente, a sua clareza. 1
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GRUPO VI

1. .................................................................................................................................................... 10 pontos

Tópicos de resposta:

 – duas produções com maior aumento da sua área agrícola:
•  pastagens;
•  frutos secos.

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

2 Identifica duas produções. 10

1 Identifica uma produção. 5

2. .................................................................................................................................................... 10 pontos

Tópicos de resposta:

 – para o período 1995-2005:
•  apoio direto ao modo de produção biológico – medidas favoráveis da PAC;
•  sensibilização dos agricultores para uma agricultura mais sustentável;
•  maior procura de produtos biológicos, motivada pela preocupação com a saúde;
•  formação dada aos agricultores sobre práticas adotadas no modo de produção biológico.

 – para o período 2005-2010:
•  apoio concedido ao modo de produção integrado, com menos riscos para o agricultor;
•  interrupção dos apoios ao modo de produção biológico, em detrimento de outros.

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

2 Apresenta duas causas da variação da área ocupada com o modo de produção biológico. 10

1 Apresenta apenas uma causa da variação da área ocupada com o modo de produção 
biológico.

5

3. .................................................................................................................................................... 20 pontos

Tópicos de resposta:

 –  estratégias das recentes reformas da PAC que visam a conservação dos recursos naturais:
•  opção pelos modos de produção biológico e integrado;
•  adequação das culturas aos solos e ao clima;
•  redução da utilização de fitofármacos;
•  responsabilização dos agricultores pela conservação da paisagem;
•  redução de adubos químicos nos solos;
•  recurso a espécies diversificadas no processo de florestação;
•  uso de técnicas de rega mais eficientes;
•  redução da poluição química e orgânica dos aquíferos.
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 –  estratégias das recentes reformas da PAC que visam a viabilização económica e social do 
espaço rural:
•  formação técnica dos agricultores;
•  formação na área de gestão da atividade agrícola/florestal;
•  incentivo ao associativismo agrário;
•  valorização dos produtos endógenos;
•  opção pela pecuária com reduzidos impactes ambientais;
•  desenvolvimento da agroindústria; 
•  produção de energias renováveis nas áreas rurais;
•  desenvolvimento do turismo em espaço rural;
•  desenvolvimento do turismo sustentável;
•   organização de feiras e de outras iniciativas destinadas a promover os produtos 

endógenos;
•  certificação da qualidade dos produtos.

Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação

A

Conteúdos

5 Explica 4 estratégias preconizadas pelas recentes reformas da PAC, duas para 
cada tópico. Pode explicar apenas 1 estratégia de modo incompleto.

16

4

Explica 4 estratégias preconizadas pelas recentes reformas da PAC, duas para 
cada tópico. Pode explicar 2 estratégias de modo incompleto.
Ou
Explica 3 estratégias preconizadas pelas recentes reformas da PAC, uma ou 
duas para cada tópico. Pode explicar apenas 1 estratégia de modo incompleto.

12

3

Explica 2 estratégias preconizadas pelas recentes reformas da PAC de modo 
completo, uma ou duas para cada tópico.
Ou
Explica 3 estratégias preconizadas pelas recentes reformas da PAC, uma ou 
duas para cada tópico. Pode explicar 2 estratégias de modo incompleto.
Ou
Explica 4 estratégias preconizadas pelas recentes reformas da PAC, duas para 
cada tópico. Pode explicar 3 estratégias de modo incompleto.

8

2

Explica 2 estratégias preconizadas pelas recentes reformas da PAC, duas para 
um dos tópicos ou uma para cada tópico. Pode explicar 1 estratégia de modo 
incompleto.
Ou
Explica 1 estratégia preconizada pelas recentes reformas da PAC de modo 
completo.

4

1 Apenas refere 3 ou 4 estratégias preconizadas pelas recentes reformas da PAC, 
uma ou duas para cada tópico, sem as explicar.

2

B

Linguagem 
científica

2 Utiliza uma linguagem científica adequada. 2

1 Apresenta falhas na linguagem científica. 1

C

Comunicação

2 O discurso é globalmente claro e correto, podendo apresentar falhas que não 
comprometem a sua clareza.

2

1 O discurso apresenta falhas que comprometem, parcialmente, a sua clareza. 1
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COTAÇÕES

Grupo
Item

Cotação (em pontos)

I
1. a 6.

6 × 5 pontos 30

II
1. a 6.

6 × 5 pontos 30

III
1. a 6.

6 × 5 pontos 30

IV
1. a 6.

6 × 5 pontos 30

V
1. 2. 3.
10 10 20 40

VI
1. 2. 3.
10 10 20 40

TOTAL 200


