ANO LETIVO 2019 / 2020

Ensino Secundário - 12.º ano
Informação – Prova de Equivalência à Frequência

Disciplina de Geografia C
Código 319

Fase: 1.ª e 2.ª

Prova Escrita

(Despacho Normativo n.º 3-A/2020, Decreto-Lei n.º 14-G/2020 e Norma 01/JNE/2020 atualizada)

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do Ensino
Secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
Após a realização de cada prova pelos alunos, os enunciados e respetivos critérios específicos de
classificação serão afixados na escola.
Objeto de avaliação
Objetivos gerais/Competências
A prova tem por referência o Programa de Geografia C em vigor e incide, exclusivamente sobre os
conteúdos contidos na matriz e os conceitos estruturantes dos temas que integram o programa de
Geografia C.
Temas /Conteúdos
GRUPO I
O Sistema Mundial Contemporâneo
● O reforço da mundialização.
● Novas dinâmicas espaciais.
● A reinvenção do local num mundo global.
GRUPO II
Um Mundo Policêntrico
● Antecedentes geopolíticos e
geoestratégicos.
● A emergência de novos centros de poder.
● O papel das organizações internacionais.
● A (re)emergência de conflitos regionais.
GRUPO III
Um Mundo Fragmentado
● Espaço de fluxos e atores mundiais.
● Os espaços motores de fluxos mundiais.
GRUPO IV
Um Mundo de Contrastes
● Um mundo superpovoado?
● Um acesso desigual ao desenvolvimento?
● Problemas ambientais, impactos humanos
diferentes?

Objetivos Gerais / Competências

− Utilizar corretamente os conceitos
geográficos.

Cotações
(Pontos)
5 a 30

− Descrever e interpretar situações de carácter
geográfico.
− Identificar situações problemáticas relativas
às espacialidades e aos territórios.

30 a 90

− Reconhecer a existência de diferentes
padrões de distribuição dos fenómenos
geográficos.
− Compreender alguns dos problemas do
mundo contemporâneo, sua diversidade e
mutabilidade.

20 a 70

− 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.

TOTAL
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20 a 70

200
pontos

Caracterização da prova
−

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de dados, gráficos,

mapas, figuras, fotografias.
−

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos.

−

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do
programa.

− A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta, restrita e
extensa).
−

A prova é cotada para 200 pontos.

−

A distribuição da cotação pelos temas respeita a relevância curricular sugerida no programa.

−

A tipologia dos itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro I

Tipologia de itens
Itens de seleção (Escolha múltipla)
Resposta
restrita
Itens de construção
Resposta
extensa

5 a 15

Cotação por item
(em pontos)
5

6 a 12

10

2

20

Número de itens

QUADRO I
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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 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.
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 e nos itens de resposta extensa, os
critérios de classificação 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 a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências
específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa.
Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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