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Exame de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário 

 

INFORMAÇÃO EXAME DE CIÊNCIA POLÍTICA                                2017 

12º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139/ 2012, DE 5 DE JULHO) 

Prova 307  Escrita                           Duração da Prova: 90 minutos 
                     

1.ª fase / 2ª fase 

 
 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Ciência Politica e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

UNIDADE I – INTRODUÇÃO: A diversidade do campo da Ciência Política: os 

diferentes ramos da disciplina. Algumas disciplinas afins. 

  

UNIDADE II – AS IDEIAS POLÍTICAS NO QUADRO DO ESTADO MODERNO 

2.1. O Poder Político e o Estado 

       2.1.1. O conceito de Estado 

       2.1.2. Diversidade das configurações do Estado na história 

       2.1.3. O Estado Europeu moderno 

 

  2.2. O Constitucionalismo Liberal e os Direitos do Homem e do Cidadão 

         2.2.1. Os ideais das Revoluções Americana e Francesa e as declarações dos 

                   direitos do homem e do cidadão 

          2.2.2. Os novos ideais na Constituição portuguesa de 1822 

          2.2.3. A evolução da cidadania num sentido democrático e social 

2.3. As Ideologias Políticas 

2.3.1. Direita e esquerda: origem e sentido da dicotomia 

2.3.2. As principais correntes ideológicas: a) Liberalismo; b) Conservadorismo; 

c) Socialismo 
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2.4. A Reflexão Contemporânea sobre as Funções e a Extensão do Estado 

2.4.1. Direitos individuais e Estado mínimo 

2.4.2. Prioridade da justiça e igualdade democrática 

  

UNIDADE III – QUESTÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

3.1. Regimes políticos democráticos e não democráticos   

3.1.1. Totalitarismos e autoritarismos   

3.1.2. O Estado de direito democrático 

3.2. Sistemas de governo na atualidade   

3.2.1 A Constituição e o sistema de governo 

3.2.2. Tipos de sistemas de governo 

3.2.2.1. O Parlamentarismo 

3.2.2.2. O Presidencialismo 

3.2.2.3. O Semi-Presidencialismo 

               3.2.3. As políticas públicas 

3.3. A relação dos cidadãos com a política 

3.3.1. A participação política 

3.3.1.1. Formas de participação política convencional 

                  3.3.1.2. Formas de participação política não-convencional 

 

Opção por 4.1., 4.2., 4.3. ou por 4.4.: 

 

UNIDADE IV – TEMAS/PROBLEMAS POLÍTICOS DO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO 

4.1. A União Europeia: um sistema político sui generis 
4.1.1. O nascimento do projeto de integração europeia. Os tratados e a evolução 

da integração europeia: da CECA à União Europeia* 

4.1.2. As instituições da União Europeia e o seu funcionamento* 

4.1.3. A União Europeia e os cidadãos europeus 

4.2. A diversidade cultural: o fim do Estado-nação homogéneo 

  4.2.1. As sociedades contemporâneas* 

  4.2.2. Os direitos diferenciados de grupo e os direitos humanos 

  4.2.3. O multiculturalismo e os limites da tolerância 

4.3. Globalização e governança global 

               4.3.1. A globalização no pós-Guerra Fria 

4.3.2. Governança Global – Instituições e documentos para uma Governança 

global* 

4.3.3. Os principais mecanismos da Governança global 

4.3.4. Novos movimentos sociais transnacionais anti-globalização 

4.4. Guerra e terrorismo 

4.4.1. Introdução. Políticas de prevenção 
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4.4.2. Conceções tradicionais sobre a guerra: realismo, consequencialismo, 

guerra justa e pacifismo 

4.4.3. A teoria da guerra justa: Jus ad Bellum: os critérios da justiça da guerra. 

Jus in Bello: a justiça na guerra. Jus post Bellum: a justiça no pós-guerra 

4.4.4. Os problemas do pós-guerra: refugiados e deslocados. Reconstrução 

 4.4.5. O terrorismo em contexto democrático. 

Caraterização da prova 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos módulos e das unidades 

letivas do programa e das orientações ou à sequência dos seus conteúdos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

módulos ou das unidades letivas do programa e das orientações. 

Se a prova incluir itens que incidam em conteúdos apresentados em alternativa no 

programa e nas orientações, serão propostos os percursos necessários para garantir a 

equidade. Nesse caso, deverá selecionar-se apenas um dos percursos apresentados. 

No caso da UNIDADE IV, serão apresentados os PERCURSOS A — A União Europeia: 

um sistema político sui generis; o PERCURSO B — A diversidade cultural: o fim do 

Estado-nação homogéneo; o PERCURSO C -. Globalização e governança global e o 

PERCURSO D - Guerra e terrorismo. 
 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. 

                                  Quadro 1 — Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação por 
item 

(em pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 6 a 12 5 

Itens de construção 

Resposta curta 

6 a 12 

5 a 10 

Resposta restrita 15 a 25 

Resposta extensa 30 a 35 
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Critérios de classificação 

 

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero 

pontos das respostas aos itens de escolha múltipla. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

Nos itens integrados em grupos com percursos alternativos, se forem apresentadas 

respostas a itens de percursos diferentes, apenas será classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. A todas as outras respostas será atribuída a classificação de 

zero pontos. 

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 construção pode ser estabelecido um limite de palavras. 

• Em cada resposta, 80% da cotação está reservada à pertinência da 

informação /conteúdos programáticos expressos e 20% é atribuível à 

estruturação da resposta – clareza e sequência lógica das ideias. 

 

   Material 

• O material necessário à realização da prova é caneta azul ou preta. 

   Duração 

 
 
             A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 
 
 


