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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 

Publicitada a 5 de junho de 2020 

Prova 319 - Geografia C  12º Ano de Escolaridade 

Prova: Escrita  
      

Duração da Prova: 90 minutos | Tolerância: sem tolerância 

 

 

I – Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Geografia C em vigor.  
A prova incide, exclusivamente sobre os conteúdos e os conceitos estruturantes dos temas que integram o 
programa de Geografia C, designadamente: 
Tema 2- Um mundo policêntrico: 
1. Antecedentes geopolíticos e geoestratégicos 
    A partilha do mundo no final da 2ª Grande Guerra 
    A reafirmação da Europa e a consolidação do Japão 
   O Terceiro Mundo e a emergência das semiperiferias 
2. O papel das organizações internacionais 
    Organizações formais  
    Organizações informais 
3. A (re)emergência de conflitos regionais 
    Os fundamentalismos 
    Os nacionalismos 
Tema 3 – Um mundo fragmentado 
1. Espaço de fluxos e atores mundiais 
   Tendências migratórias no mundo contemporâneo 
   Circulação de capitais 
   Comércio internacional de bens e serviços  
   Circulação da informação 
2. Espaços motores de fluxos mundiais 
   O protagonismo crescente das cidades 
   O reforço das macroregiões 
Tema 4 – Um mundo de contrastes 
1. Um mundo superpovoado 
   Estabilização da população no Norte 
   Crescimento acelerado da população no Sul 
   População e recursos globais 
2. Um acesso desigual ao desenvolvimento 
   Emprego e exclusão social 
   Fome e má nutrição 
   Pobreza e saúde 
3. Problemas ambientais, impactos humanos diferentes? 
   Questões ambientais globais e internacionais 
   Ambiente urbano 
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II – Características e estrutura da prova 

A prova é composta por dois grupos.  

O grupo I é composto por 15 questões de resposta múltipla, 5 questões por cada um dos temas referidos 
como objeto da prova.  

Todas as questões apresentam quatro opções de resposta, sendo que apenas uma e uma só está correta. 
Em todas as questões é exigido assinalar a opção correta.  

Neste grupo a opção correta é avaliada com 5 pontos. O grupo I tem uma pontuação total de 75 pontos. 

O grupo II é composto por questões de análise de documentos geográficos e explicação das situações 
respetivas, três de resposta obrigatória, uma por cada tema, e uma em alternativa. Todas as questões do 
grupo II são introduzidas por mapas, quadros, esquemas ou textos relativos ao tema em análise. Todas 
exigem a análise dos documentos apresentados. 

Em todas as questões 10% da cotação é atribuída à correção linguística e científica, o que pressupõe uma 
composição bem estruturada, com objetividade, poder de síntese, capacidade de análise e interpretação 
crítica, recorrendo a uma terminologia adequada à temática em abordagem, sem erros morfo - sintáticos, 
ou cuja gravidade não impliquem a perda de inteligibilidade e/ou rigor científico 

Caso o aluno responda às duas questões em alternativa, será apenas cotada a primeira questão respondida 
na folha da prova. 

As questões de resposta obrigatória têm uma cotação de 25 pontos cada. A questão em alternativa tem 
uma cotação de 50 pontos. O grupo II tem uma pontuação total de 125 pontos. 

Todas as páginas da prova estão numeradas. 

 

III – Critérios gerais de classificação 

A classificação da prova respeita os critérios gerais. 

Os critérios gerais orientam a análise de todas as respostas.  

No âmbito da aplicação dos critérios de avaliação, todas as respostas devem ser analisadas, considerando 
os seguintes aspetos: 

- Relevância da resposta relativamente à questão formulada; 

- Forma como os mapas, quadros, esquemas ou textos são explorados, sendo valorizada a informação, a 
correção da interpretação das informações e a sua pertinência como suporte de argumentos, até 15% da 
cotação total da questão; 

- Mobilização da informação circunscrita ao assunto em análise; 

- Domínio da terminologia específica da disciplina; 

- A resposta implausível ou irrelevante perante o solicitado na questão é pontuada com zero pontos. 

As cotações das questões encontram-se no final do enunciado da prova. 

 

IV – Duração e material autorizado 

Duração:  

90 minutos 

Material: 

- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

- Régua e/ou máquina de calcular do tipo não alfanumérico não programável. 

 

 


