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Prova 319 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.º ano de Escolaridade  (Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março) 

 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência da 

disciplina de Geografia C. 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no Programa de Geografia C. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspectos relativos à prova de equivalência à 

frequência: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 
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Objeto de avaliação 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 
 

ESTRUTURA/ 
TIPOLOGIA 

COTAÇÃO 

GRUPO I 
Tema 1: Um mundo 
policêntrico 
2.1. Antecedentes 
geopolíticos e 
geoestratégicos. 

- a partilha do mundo no 
final da II Grande 
Guerra. 

- O Terceiro Mundo e a 
emergência das 
semiperiferias 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 
2.4. A (re)emergência 
de conflitos regionais. 
- os nacionalismos. 
- os fundamentalismos. 
- as guerras da água 

 

- Explicar a afirmação do poderio militar 
dos EUA e da URSS, no final da 2ª Guerra 
Mundial; 
- Compreender a existência de um 
equilíbrio geopolítico instável face aos 
conflitos regionais; 
- Discutir as repercussões da Guerra Fria à 
escala mundial; 
- Analisar o Movimento dos Não 
Alinhados no relacionamento entre as 
duas superpotências, no contexto da 
Guerra Fria; 
- Compreender o papel da ONU face aos 
frágeis equilíbrios emergentes no pós-
guerra; 
- Explicar a diversificação de estratégias 
de desenvolvimento dos Novos Países 
Industrializados. 
- Compreender a importância que assume 
o posicionamento Geoeconómico dos 
NPI’s; 
 
 
 
 
- Discutir o papel da ajuda internacional 
aos países do 3º Mundo; 
- Compreender a importância crescente 
que assume a segurança mundial, na 
atualidade; 
- Debater situações concretas que podem 
afetar a segurança mundial; 
- Compreender quais os fatores 
potenciadores de tensões e conflitos 
regionais. 
 

 
- Interpretação 
de documentos 
geográficos 
(textos, mapas, 
figuras e/ou 
fotografias). 

- Aplicação de 
conhecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Interpretação 
de documentos 
geográficos 
(textos, mapas, 
figuras e/ou 
fotografias). 
- Aplicação de 
conhecimentos. 
 
 
 
 
 

 
 
70 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 pontos 
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CONTEÚDOS OBJETIVOS 
 

ESTRUTURA/ 
TIPOLOGIA 

COTAÇÃO 

GRUPO II  
Tema 3 
3.1. Espaço de fluxos e 
atores mundiais 
- tendências migratórias 
no mundo 
contemporâneo. 
- circulação de capitais. 
- comércio internacional 
de bens e de serviços. 
- circulação de 
informação. 
 
 
 
 
3.2. Espaços motores de 
fluxos mundiais. 
- o protagonismo 
crescente das cidades. 
- o reforço das macro-
regiões.  
 
 
 
 

 
 
- Compreender a importância da análise 
espacial das redes de circulação e dos 
fluxos à escala mundial; 
- Compreender fatores que explicam a 
intensificação dos fluxos mundiais; 
- Explicar os padrões geográficos dos 
fluxos mundiais; 
- Relacionar o processo de mundialização 
com o aumento dos fluxos; 
-Refletir sobre as consequências da 
desigual mobilidade dos fluxos à escala 
mundial. 
 
 
- Compreender a importância das cidades 
na organização das redes de fluxos; 
- Compreender as relações entre as 
cidades e as áreas envolventes; 
- Reconhecer a emergência de novos 
territórios à escala mundial, 
nomeadamente as macrorregiões.  

 
 
- Interpretação 
de documentos 
geográficos 
(textos, mapas, 
figuras e/ou 
fotografias). 

- Aplicação de 
conhecimentos. 
 
 
 
 
 
- Interpretação 
de documentos 
geográficos 
(textos, mapas, 
figuras e/ou 
fotografias). 
- Aplicação de 
conhecimentos.  
 

 
 
 

 

 

 

 

50 pontos 
 
 
 
 
 
(dos itens 
3.1 ou 3.2 
em 
alternativa 
sendo 
obrigatória 
a resposta a 
um deles)  
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CONTEÚDOS OBJETIVOS 
 

ESTRUTURA/ 
TIPOLOGIA 

COTAÇÃO 

GRUPO III 
Tema 4 
4.1. Um mundo 
superpovoado? 
- Estabilização da 
população no Norte. 
- Crescimento acelerado 
no Sul. 
- População e recursos 
naturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Um acesso ao 
desenvolvimento? 
- Emprego e exclusão 
social. 
- Fome e má nutrição. 
- Pobreza e saúde. 
 
 
 

 
 
- Explicar os contrastes demográficos 
existentes a Nível mundial; 
- Compreender que a capacidade da Terra 
impõe limites ao crescimento da 
população mundial; 
- Debater questões económicas, sociais e 
éticas decorrentes da aplicação das 
políticas demográficas; 
- Compreender as consequências das 
recentes tendências de desaceleração do 
crescimento demográfico; 
- Debater medidas que contribuam para o 
uso adequado dos recursos globais 
essenciais. 
 
 
- Compreender a existência, a qualquer 
escala de análise, de um crescente fosso 
entre ricos e pobres; 
- Compreender a evolução do conceito de 
pobreza; 
- Relacionar exclusão social com a 
situação perante o emprego; 
- Debater medidas que contribuam para 
diminuir o fosso entre ricos e pobres; 
- Refletir sobre o papel da comunidade 
internacional no atenuar da pobreza. 
 

 
 
- Interpretação 
de documentos 
geográficos 
(textos, mapas, 
figuras e/ou 
fotografias). 

- Aplicação de 
conhecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Interpretação 
de documentos 
geográficos 
(textos, mapas, 
figuras e/ou 
fotografias). 
- Aplicação de 
conhecimentos.  
 

 
 
 

 

 

 

 

50 pontos 
 
 
 
 
 
(dos itens 
4.1 ou 4.2 
em 
alternativa 
sendo 
obrigatória 
a resposta a 
um deles)  
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Características e estrutura da prova 
 

A prova é constituída por uma Prova Teórica. 

- A prova tem como referência o programa de Geografia C. 

- A prova incide, exclusivamente sobre os conteúdos contidos na matriz e os conceitos 

estruturantes dos temas que integram o programa de Geografia C. 

- A prova é composta por seis itens: dois de resposta obrigatória e quatro em alternativa (3.1 ou 

3.2 e 4.1 ou 4.2), tendo o aluno que responder obrigatoriamente a um de cada grupo. 

- Todos os itens são introduzidos por mapas, fotografias, quadros, esquemas ou textos relativos ao 

tema em análise. 

 

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

Itens de seleção: 
 

- escolha múltipla; 
 
-associação/correspondência; 
 

 
 

14 
 

2 
 
 

 
 

5 
 

10 a 15 
 
 

Itens de construção: 
 
- resposta curta; 
 
- resposta restrita; 
 
- resposta extensa 

 
 

2 
 

2 
 

4 

 
 

 10 a 15 
 

  10 a 15 
 

15 a 20 
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Critérios gerais de classificação 

- Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis. 

- Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente. 

- Todos os itens exigem a análise dos documentos apresentados. 

- Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 
pontuação. 

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível 
a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes dos critérios 
específicos de classificação devem ser classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas 
que os apresentam, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado 
e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 

Na resposta aos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do 
desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 
portuguesa, realizando-se esta última de acordo com os níveis a seguir descritos. 

 
Níveis Descritores 

3 =Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia. 

2 =Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que não afetam a 
sua clareza. 

1= Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que afetam 
parcialmente a sua clareza. 

 

Material 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. O uso de corretor é interdito 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


