
   
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro

Informação- Prova de Equivalência à Frequência - 12º ano

Prova 319-Geografia C                                                                2021

 Ensino Secundário 

                                                                          
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 
da disciplina de Geografia C, a realizar em 2021.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de exame: 

 Objeto de avaliação;
 Caracterização da prova; 
 Critérios gerais de classificação; 
 Material autorizado; 
 Duração. 

Objeto de Avaliação 
A prova tem por referência o Programa e as Aprendizagens Essenciais de Geografia C e 
permite  avaliar  a  aprendizagem passível  de  avaliação numa prova escrita  de duração 
limitada.

A  resolução  da  prova  pode  implicar  a  mobilização  de  aprendizagens  inscritas  no 
Programa, mas não expressas nesta informação. 

Objetivos Gerais / Competências− Utilizar corretamente os conceitos geográficos.
 − Descrever e interpretar situações de carácter geográfico. − Identificar situações problemáticas relativas às espacialidades e aos territórios. − Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos 
geográficos. − Compreender alguns dos problemas do mundo contemporâneo, sua diversidade e 
mutabilidade. − Compreender a interação entre os processos globais e as suas manifestações locais. − Relacionar a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão de recursos com 
situações de desigual desenvolvimento, a nível local, regional e mundial
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Caracterização da Prova 
 A prova tem por referência o Programa de Geografia C em vigor. 
 A prova incide, exclusivamente sobre os conteúdos contidos no programa e sobre os 
conceitos estruturantes dos temas que integram o programa de Geografia C.
  A  prova  é  composta  por  quatro  grupos:  dois  de  resposta  obrigatória  e  dois  com 
alternativa  de resposta  (3.1  ou 3.2.  e  4.1  ou 4.2).  Neste  último caso,  o  aluno terá  de 
responder obrigatoriamente a uma questão de cada grupo com alternativa. Caso o aluno 
responda aos dois itens de cada grupo com alternativa de resposta, será apenas cotado o 
item ou questão cuja resposta for suscetível de maior pontuação. 
 A prova pode incluir itens de seleção e itens de construção (resposta curta, resposta 
restrita e resposta extensa). 
 Todos os itens são introduzidos por mapas, quadros, esquemas ou textos relativos ao 
tema em análise. Todos os itens exigem a análise dos documentos apresentados.
 A prova é cotada para 200 pontos.
  Todas as páginas da prova estão numeradas. 
 A prova termina com a palavra FIM.

A valoração dos temas apresenta-se no Quadro 1
 Quadro 1 

Temas /Conteúdos Cotações (Pontos)
GRUPO I

1. O Sistema Mundial Contemporâneo
5 a 30

GRUPO II
2. Um Mundo Policêntrico 
  2.1. Antecedentes geopolíticos e geostratégicos 
  2.2. A emergência de novos centros de poder 
  2.3. O papel das organizações internacionais 
  2.4. A (re)emergência de conflitos regionais 

30 a 90

GRUPO III
3. Um Mundo Fragmentado
  3.1. Espaço de fluxos e atores mundiais
  3.2. Espaços motores de fluxos mundiais

20 a 70

GRUPO IV
4. Um Mundo de Contrastes 
  4.1. Um mundo superpovoado? 
  4.2. Um acesso desigual ao Desenvolvimento? 
  4.3. Problemas ambientais, impactos humanos diferentes?

20 a 70

Prova 319 Página 2 de 3



Critérios Gerais de Classificação 

 A  cotação  atribuir  a  cada  resposta  resulta  da  aplicação  dos  critérios  gerais  e  dos  critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item.
 As classificações a atribuir em cada item são obrigatoriamente expressas num número 
inteiro de pontos. 
 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificáveis serão classificadas com 

zero.

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, 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  dada  pontuação.  Qualquer  resposta  que  não  atinja  o  nível  1  de 
desempenho  é  classificada  com  zero  pontos.  As  respostas  que  não  apresentam 
exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios específicos são 
classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que apresentam, desde que o 
seu conteúdo seja  cientificamente válido,  adequado ao solicitado e  enquadrado pelos 
documentos curriculares de referência. 
Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 
por parâmetros: (A) Conteúdos e Linguagem Científica (B) Comunicação. Cada parâmetro 
encontra-se  organizado  em  níveis  de  desempenho.  A  cada  nível  de  desempenho 
corresponde uma dada pontuação. A classificação a atribuir a cada resposta resulta do 
somatório da pontuação atribuída a cada parâmetro.

Material 

 O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta indelével, azul ou preta. 
 As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 
(modelo oficial). 
 O examinando pode utilizar régua
 Não é permitido o uso de corretor.

Duração 
 A prova tem a duração de 90 minutos  
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