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Informação

Prova de Equivalência à Frequência de

GEOGRAFIA C
Cursos Científico-Humanísticos

Código 319
12.º Ano de Escolaridade

Tipo de Prova
Escrita
Duração
90 minutos
Componente escrita ......................................................................................................... 90 minutos
Estrutura da prova
A prova é constituída por 4 partes (Grupos I, II, III e IV ), correspondendo aos quatro temas do
programa.
Cada grupo é constituído por itens de resposta aberta.
O examinando terá de responder obrigatoriamente a todos os itens.
Os grupos de itens de resposta aberta serão introduzidos por documentos (textos, mapas, gráficos,
quadros, fotografias, ilustrações), reproduzidos a cores sempre que se justifique.
A classificação será expressa de 0 a 20 valores (0 a 200 pontos).

Conteúdos
GRUPO
I
II
III
IV

TEMAS
Tema 1 - O SISTEMA MUNDIAL CONTEMPORÂNEO
Tema 2 - UM MUNDO POLICÊNTRICO
Tema 3 - UM MUNDO FRAGMENTADO
Tema 4 - UM MUNDO DE CONTRASTES

Objetivos
- Utilizar corretamente os conceitos geográficos.
- Descrever e interpretar situações de carácter geográfico.
- Identificar situações problemáticas relativas às espacialidades e aos territórios.
- Perspetivar a análise da realidade em termos sistémicos.
- Reconhecer a necessidade de mudança da escala de análise na compreensão do espaço
geográfico.
-Compreender a necessidade de articular diferentes espaços e diferentes períodos de tempo na
análise geográfica do mundo contemporâneo.
- Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos geográficos.
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- Compreender alguns dos problemas do mundo contemporâneo, sua diversidade e mutabilidade.
- Compreender que a mundialização se reflete na construção social e cultural dos lugares e regiões, a
diferentes escalas.
- 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.
- Compreender as inter-relações entre as novas redes de comunicação, as tecnologias de informação
e comunicação, o espaço, os lugares e a sociedade.

Cotação
Grupo I .............................................................................................................................. 25 pontos
Grupo II ............................................................................................................................ 70 pontos
Grupo III ............................................................................................................................ 35 pontos
Grupo IV ............................................................................................................................ 70 pontos
TOTAL ........................................................................................................................... 200 pontos
Critérios Gerais de Classificação
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.
RESPOSTA CURTA
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
RESPOSTA RESTRITA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no
domínio específico da disciplina.
RESPOSTA EXTENSA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no
domínio específico da disciplina.
Nos itens de resposta extensa, com cotação igual a vinte pontos, a classificação a atribuir traduz a
avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de
comunicação escrita em língua portuguesa.
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar
a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta
valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item.
No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.

Material
O examinando deve usar na prova, como material de escrita, apenas tinta azul ou preta. Não é permitido
o uso de lápis nem de corretor.
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