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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 

 
  

Disciplina: Geografia C Código: 319 

 
 

Ensino Secundário 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 12º ano de escolaridade 

do Ensino Secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

• Material  

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência o Programa de Geografia C e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada. 

As Orientações Curriculares para o 12º ano do ensino secundário da disciplina de Geografia C integram quatro 

temas: 

O Sistema Mundial Contemporâneo 

Um Mundo Policêntrico 

Um Mundo Fragmentado 

Um Mundo de Contraste 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos como, por exemplo, mapas, textos, tabelas de dados, 

gráficos e imagens. 

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

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

A prova está dividida em seis grupos de questões. 

A valorização dos temas encontra-se no Quadro I. 
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Quadro I – Valorização dos Temas 

 

Temas Cotação (em pontos) 

1. O SISTEMA MUNDIAL CONTEMPORÂNEO 

    - O reforço da globalização. 

    - As novas dinâmicas espaciais. 

    - A reinvenção do local num mundo global. 

 

         25 

2. UM MUNDO POLICÊNTRICO 

    - Os antecedentes geopolíticos e 

estratégicos. 

    - A emergência de novos centros de poder. 

    - O papel das organizações internacionais. 

    - A (re)emergência de conflitos regionais. 

 

 

      109 

3. UM MUNDO FRAGMENTADO 

    - Um espaço de fluxos e atores mundiais. 

    - Os espaços motores de fluxos mundiais. 

 

       30 

4. UM MUNDO DE CONTRASTES 

    - Um mundo superpovoado? 

    - Um acesso desigual ao desenvolvimento? 

    - Problemas ambientais, impactos humanos     

diferentes? 

 

      36 

A prova é composta por itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

Quadro I I – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla 

 

                   16 

 

                       5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

 

                      5 

                      3 

 

                   9 a 14 

                   10 a 20 

 

MATERIAL

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de linha indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO

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


