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IN F O R M A Ç Ã O  –PR O V A  D E  EQ UI V A L Ê N C I A  À  FR E Q U Ê N C I A  

CICLO ENSINO SECUNDÁRIO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 319 - GEOGRAFIA C 

ANO DE ESCOLARIDADE 12º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME 0 MINUTOS 

1. INTRODUÇÃO 
     O presente documento visa divulgar as características da Prova de Exame de Equivalência à Frequência 

do ensino secundário, da disciplina de Geografia C, a realizar em 2021 e dá a conhecer os seguintes aspetos 

relativos à prova:  

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
A prova tem como referência o programa de Geografia C em vigor. 

A prova incide exclusivamente sobre os conceitos estruturantes dos temas que integram o programa de 

Geografia C.  
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos 

seus conteúdos. 

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

programa. 

A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina. 

 

3. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 
     A prova será constituída por 4 grupos de questões. 

     Cada grupo corresponderá às unidades temáticas que a seguir se indicam: 
 

O grupo I incidirá sobre o TEMA I 

TEMA I – O SISTEMA MUNDIAL CONTEMPORÂNEO 

1-O reforço da globalização. 

 

O grupo II incidirá sobre o TEMA II 

TEMA II – UM MUNDO POLICÊNTRICO 

1- Antecedentes geopolíticos e geoestratégicos. 

1.1-A partilha do Mundo no final da 2 ª Grande Guerra. 

1.2-A consolidação do Japão. 

       1.3-O terceiro mundo e a emergência das semiperiferias. 

 

O grupo III incidirá sobre o TEMA III  

TEMA III- UM MUNDO FRAGMENTADO 

1-Espaço de fluxos e atores mundiais. 

1.1-Tendências migratórias no mundo contemporâneo. 

2- Espaços motores de fluxos mundiais. 

2.1- O protagonismo crescente das cidades. 
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O grupo IV incidirá sobre o TEMA IV 

TEMA IV – UM MUNDO DE CONTRASTES 

1-Um Mundo superpovoado? 

2-Problemas ambientais, impactos humanos diferentes? 

 

Alguns itens têm informação fornecida por meio de diferentes suportes (mapas, figuras, textos e 

gráficos). 

Os itens estão organizados, segundo as unidades temáticas do programa. 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

 

 

 A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1: 

 

Quadro 1- Valorização dos temas na prova 

Temas Cotações 

O Grupo I é constituído por um conjunto de itens. 

Tema I – O Sistema Mundial Contemporâneo 

10 a 20 pontos 

O grupo II é composto por dois conjuntos de itens. 

Tema II – O Mundo Policêntrico 

20 a 80 pontos 

O grupo III é composto por um conjunto de itens. 

Tema III – Um Mundo Fragmentado 

40 a 80 pontos 

O grupo IV é composto por dois conjuntos de itens. 

Tema IV – Um Mundo de Contrastes 

20 a 60 pontos 

 

 Total: 200 pontos 

 

A prova inclui os seguintes tipos de itens discriminados no quadro 2. 

 

Quadro 2- Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia dos itens:  
Itens de construção 

Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

 
Resposta curta 

0 a 4 10 

 
Resposta restrita 

0 a 6 10  

 
Resposta extensa 

0 a 6 20 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
Os critérios gerais de classificação são definidos em função da prova e estruturam-se tendo em conta as 

competências enunciadas no programa de Geografia C. 

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. 

Todas as respostas serão analisadas quanto à sua completa adequação ao solicitado, ao rigor científico 

nos conceitos, uso de terminologia específica da disciplina e clareza de exposição. 

 

Itens de RESPOSTA CURTA 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas, total, ou parcialmente, corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos 

solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos. 
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Itens de RESPOSTA RESTRITA  

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas. 

A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma determinada pontuação. 

À classificação da resposta prevista nos critérios específicos poderão aplicar-se eventuais descontos 

relativos a fatores de desvalorização, também previstos nos critérios específicos, quer ao nível da coerência, 

organização e correção da expressão escrita. Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações 

indicadas para esse parâmetro. 

  

    Itens de RESPOSTA EXTENSA 

Nos itens de resposta extensa, uma resposta, que não cumpra, de forma inequívoca, a instrução no que 

respeita ao tema e à tipologia textual, é classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 

 

 

5. MATERIAL 
    Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

    Não é permitido o uso de lápis, corretor ou máquina de calcular. 

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

 

 

6. DURAÇÃO 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


