INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – Ensino Secundário (12.º ano)
DISCIPLINA: GEOGRAFIA C
Modalidade da Prova: Escrita

CÓDIGO: 319
Ano letivo: 2018/2019
1.ª e 2.ª FASES

Objeto de Avaliação
O objeto de avaliação incidirá sobre os conteúdos programáticos dos quatro
grandes grupos temáticos do programa de Geografia C que seguidamente se
apresenta:
Tema I - O Sistema Mundial Contemporâneo
Tema II - 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
Tema III - Um Mundo Fragmentado
3.1. Espaço de fluxos e atores mundiais
3.2. Espaços motores de fluxos mundiais
Tema IV - Um Mundo de Contrastes
4.1. Um mundo superpovoado?
4.2. Um acesso desigual ao Desenvolvimento?
4.3. Problemas ambientais, impactos humanos diferentes?
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Caraterísticas e estrutura da prova

Cotação (pontos)

A prova é constituída por seis grupos, correspondentes a
conteúdos do Programa da disciplina de Geografia C,
determinado pelo Ministério da Educação, referente ao
12º ano.
Tipologia de resposta aos itens:
 Resposta curta e precisa.
 Resposta aberta, exigindo composição
composição extensa e orientada.

Grupo I - 80 pontos
Grupo II - 20 pontos
Grupo III - 25 pontos
Grupo IV – 25 pontos

objetiva

e

Cada grupo de itens inicia-se com a interpretação de
textos, gráficos, dados estatísticos, figuras ou mapas.

Grupo V - 25 pontos
Grupo VI - 25 pontos

Total: 200 pontos
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Critérios Gerais de Classificação
Os professores corretores só deverão atribuir a cotação completa quando se verificarem as condições que seguidamente se indicam:
1. As respostas deverão ser elaboradas:
- de forma clara e organizada, revelando um correto domínio da expressão escrita;
- de modo a valorizar os aspetos essenciais em detrimento dos acessórios;
- utilizando um vocabulário científico adequado;
- de um modo legível.
2. Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só serão considerados para efeito de classificação, os elementos que satisfaçam o
pedido. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação a atribuir será de zero pontos. Nos itens de composição curta as respostas
deverão versar os conhecimentos/conceitos neles implícitos, sendo de privilegiar a objetividade e a capacidade de síntese.
3.

Nas respostas aos itens abertos deve valorizar-se a correção/fundamentação científica da argumentação utilizada, bem como a estrutura coerente da resposta. Se a resposta
apresentar pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios específicos de classificação, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver adequado
ao solicitado dever-se-á considerar válida a resposta.

Duração da prova: A prova tem a duração máxima de 90 minutos.
Material a utilizar:
1. O examinando deve usar na prova, como material de escrita, apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
2. Pode utilizar régua e máquina de calcular do tipo não alfanumérico não programável.
3. Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende não seja classificado.
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