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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2022, nomeadamente:  

● Objeto de avaliação 

● Estrutura e tipo de itens 

● Material autorizado 

● Duração 

● Critérios gerais de classificação 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

As competências a avaliar, que decorrem dos objetivos gerais enunciados no Programa, são as 

seguintes: 

 - Produção de textos. 

- Interpretação de representações gráficas;  

- Interpretação de dados;  

- Interpretação de fontes de informação diversas 

 

2. ESTRUTURA E TIPOS DE ITENS  

 

Modalidade:  

Prova Escrita.  

A prova está organizada por grupos de itens.  

Alguns itens podem conter informações fornecidas por textos, figuras, tabelas e gráficos.  

A prova é cotada para 200 pontos.  

A valorização dos domínios/temas na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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TEMAS: O Sistema Mundial contemporâneo  

- o reforço da mundialização  

- novas dinâmicas espaciais  

- a reinvenção do local num mundo global  

 

Um Mundo Policêntrico  

Antecedentes geopolíticos e geostratégicos  

- a partilha do Mundo no final da 2ª Grande Guerra 

- a reafirmação da Europa e a consolidação do Japão 

 

O papel das organizações internacionais  

- organizações formais  

- organizações informais 

 

A (re) emergência de conflitos regionais 

 - os fundamentalismos  

- os nacionalismos 

 - as guerras da água 

 

Um Mundo Fragmentado  

Espaço de fluxos e atores mundiais  

- Tipos de migrações  

- Tendências migratórias no mundo contemporâneo 

 

Um Mundo de Contrastes  

Um acesso desigual do desenvolvimento? 

 - A fatura económica e socia 

 

Quadro 1 — Valorização dos temas 

Domínios/Temas Cotação (em pontos) 

O Sistema Mundial contemporâneo 30 

O Sistema Mundial contemporâneo 60 

O Sistema Mundial contemporâneo 60 

O Sistema Mundial contemporâneo 50 

 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em ponto 

Itens de selecção Escolha múltipla 3 10 a 15 

Itens de construção Resposta restrita 
 Resposta extensa 

10 a 12 10 a 30 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

-Utilização correta do vocabulário específico da disciplina;  

-Clareza e correção no domínio da expressão escrita;  

-Capacidade de interpretação gráfica, de mapas e/ou pequenos textos.  

• As questões de resposta curta poderão ser de escolha múltipla, identificação e/ou estabelecimento 

de relação de conceitos ou outras. As respostas deverão versar os conteúdos/conceitos nelas 

implícitos, sendo de privilegiar a objetividade e a capacidade de síntese.  

• Nas questões de resposta longa deve valorizar-se a correção/fundamentação científica da 

argumentação utilizada, bem como a estrutura coerente das respostas. 

 

Nas respostas às questões da prova, será atribuída a cotação nula (zero pontos) a qualquer resposta 

que:  

- se apresente ilegível e não referenciada de forma a permitir a sua identificação inequívoca;  

- registe mais opções (escolha múltipla, associação e valor lógico) do que as que são solicitadas 

 

4. MATERIAL  
 

Os examinandos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

 

5. DURAÇÃO  

 

 A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

 

 

 


