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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

GEOGRAFIA C 2022

Prova 319 / 1.ª Fase e 2.ª Fase Tipo de Prova: Escrita Duração: 90 minutos

Ensino Secundário (Currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência do ensino secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2022, em
conformidade com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos a cada uma das
componentes da prova:

 Objeto de avaliação;
 Caraterísticas e estrutura da prova;
 Critérios de classificação;
 Material autorizado;
 Duração.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência à frequência da disciplina de Geografia C do ensino
secundário tem como referência os conteúdos e as orientações curriculares da
disciplina.
1 – O Sistema Mundial Contemporâneo

1.1 – Mundialização
1.2 – Dinâmicas espaciais
1.3 – Relação local/global

2 – Um Mundo Policêntrico
2.1 – Antecedentes
2.2 – Novos centros de poder
2.3 – Organizações internacionais
2.4 – Conflitos regionais

3 – Um Mundo Fragmentado
3.1 – Espaço de fluxos e atores mundiais
3.2 – Espaços motores de fluxos mundiais

4 – Um Mundo de contrastes
4.1 – População
4.2 – Desenvolvimento
4.3 – Ambiente
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova de equivalência à frequência é constituída por três grupos de itens.

Cada um dos grupos de itens tem como suporte um ou mais documentos (mapa,
fotografia, gráfico, tabela, texto, imagem de satélite, ou outros).

Os conteúdos referentes ao Tema 1 - O Sistema Mundial Contemporâneo, devido ao
seu caráter transversal, poderá integrar itens de qualquer um dos grupos.

Cada um dos grupos de itens incide num dos grandes temas do Programa.

Os itens pressupõem diferentes graus de operacionalização ao nível da reprodução e
da transferência, e podem envolver análises e sínteses de complexidade variável.

A prova inclui itens de construção (resposta curta, resposta restrita e resposta
extensa).

A prova é cotada para 200 pontos.

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.

Quadro 1 – Valorização dos temas na prova
Temas Cotações (pontos)

Tema 2 – Um mundo policêntrico
2.1-Antecedentes. 70
2.4-Conflitos regionais. 30
Tema 3- Um Mundo Fragmentado
3.1-Espaço de fluxos e atores mundiais. 25
3.2-Espaços motores de fluxos mundiais. 25
Tema 4- Um Mundo de Contrastes
4.1-População. 25
4.2-Desenvolvimento. 25

Total 200

A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia dos itens Número de itens Cotação por item

Itens de resposta curta 0-5 5/10
Itens de resposta restrita 0-7 10/15
Itens de resposta extensa 4 20

CRITÉRIOS 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.
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero
pontos.

As provas serão avaliadas com base nos seguintes critérios gerais:

 Correção científica das respostas;

 Objetividade e capacidade de síntese;

 Clareza da resposta, tendo em atenção a coerência, a relevância e a articulação
das ideias e argumentos apresentados;

 Uso de terminologia adequada, quer de natureza científica, quer no domínio da
expressão escrita;

 Capacidade de análise e interpretação dos documentos constantes da prova.

 Itens de construção:

RESPOSTA CURTA

Nos itens de resposta curta, a resposta requer, por exemplo, a apresentação de uma
palavra, de uma expressão ou de uma frase.

RESPOSTA RESTRITA

Nas questões de resposta restrita, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de
uma explicação, de uma conclusão ou de uma justificação.

RESPOSTA EXTENSA

Nas questões de resposta extensa, a resposta implica a produção de um texto extenso.

A classificação a atribuir está organizada por níveis de desempenho que traduz a
avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação no domínio da
comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a classificação
atribuída ao desempenho no domínio específico da disciplina.

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

Os examinandos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora
alfanumérica, não programável.

Não é permitido o uso de corretor.

As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino.

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


