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INFORMAÇÃO-PROVA 

Prova de Equivalência à Frequência 

DISCIPLINA: Geografia C Ano letivo 2020/ 2021 

 

Prova Código 319  

 

 Ensino Secundário  

 

O presente documento divulga informação-prova relativa à prova de equivalência à 

frequência Secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2020, 

nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação 

2. Caracterização da prova 

3. Critérios gerais de classificação 

4. Material 

5. Duração 

 

 1. Objeto de avaliação 

 1.1. Conteúdos 

Tema I – O sistema mundial contemporâneo 

•o reforço da mundialização 

•novas dinâmicas espaciais 

• a reinvenção do local num mundo global 

Tema II – Um mundo policêntrico 

2.1 Antecedentes geopolíticos e geoestratégicos 

•A partilha do Mundo no final da 2ª Guerra Mundial; 

•A reafirmação da Europa e a consolidação do Japão; 

•O Terceiro Mundo e a emergência das semiperiferias. 

2.2. A emergência de novos centros de poder 

•Um novo mapa político 
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•A rápida transformação dos mapas económicos 

•O Terceiro Mundo e a nova ordem global 

2.3. O papel das organizações internacionais 

•Organizações formais 

•Organizações informais 

2.4 A (re)emergência de conflitos regionais. 

• Os fundamentalismos; 

• Os nacionalismos; 

•As guerras da água. 

Tema III – Um mundo fragmentado 

3.1 Espaços de fluxos e atores mundiais. 

•Tendências migratórias no mundo contemporâneo; 

•Circulação de capitais; 

•Comércio internacional de bens e de serviços; 

•Circulação da informação. 

3.2 Espaços motores de fluxos mundiais. 

•O protagonismo crescente das cidades; 

•O reforço das macrorregiões. 

Tema IV – Um mundo de contrastes 

4.1 Um mundo superpovoado? 

•Estabilização da população no Norte; 

•Crescimento acelerado da população no Sul;  

•População e recursos globais. 

4.2 Um acesso desigual ao Desenvolvimento? 

•Emprego e exclusão social;  

•Fome e má nutrição;  

•Pobreza e saúde. 

4.3. Problemas ambientais, impactos humanos diferentes? 

•Questões ambientais globais e internacionais; 

•Ambiente urbano. 
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2. Caracterização da prova 

 2.1. Características, estrutura e cotações 

Os itens da prova podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por 

exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de 

satélite. 

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

programáticos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas do programa, podendo implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no 

mesmo, mas não expressas nesta informação. 

 A prova é cotada para 200 pontos. 

 

Temas/Conteúdos 
Cotação (em 

pontos) 

Tema I – O sistema mundial contemporâneo 5 a 20  

Tema II – Um mundo policêntrico 20 a 90 

Tema III – Um mundo fragmentado 10 a 60 

Tema IV – Um mundo de contrastes 10 a 60 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção (escolha múltipla) 5 a 15 5 

Itens de 

construção 

Resposta restrita 8 a 12 10 

Resposta extensa 2 a 3 20 
 

3. Critérios gerais de classificação 

3.1. Fatores de penalização das respostas 

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. 
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No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a 

grafia que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico em vigor. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

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

Nestes itens é apenas aceite uma única hipótese de resposta, sendo apenas 

considerada para classificação, em caso de registo de mais do que uma hipótese de 

resposta para cada questão, a primeira que for apresentada de forma legível. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados de acordo com o domínio específico de conteúdos da 

disciplina, aos quais corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta restrita, caso a resposta contenha elementos que excedam o 

solicitado, só são considerados para efeito de classificação os elementos que 

satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta, 

mesmo que os elementos em excesso contenham elementos corretos. 

As imprecisões linguísticas e incorreta estruturação lógica das respostas implicam 

penalizações na cotação total das mesmas. 

4. Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul 

ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino. 

 Não é permitido o uso de corretor 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

  


