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Despacho Normativo n.º 3-A/2020 (Altera o Regulamento do Júri Nacional de Exames e aprova o Regulamento 
das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário) 
 
1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova de exame de equivalência à frequência tem como referência o Programa de Geografia C em vigor para 
o 12.º ano do ensino secundário. 
Esta prova permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio dos 
conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do programa da 
disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem 
passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 
A prova apenas integra itens relativos aos conteúdos desta informação. Assim, não são objeto de avaliação os 
conteúdos que não constem da presente informação. 
 
2 – CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA  

- Temas, subtemas e conteúdos - (Quadro 1) 

Tema /Subtema Conteúdo Grupo 

I – O Sistema Mundial Contemporâneo 

- O reforço da globalização 

- As novas dinâmicas espaciais 

- A reinvenção do global num mundo local 

- A aceleração do processo de globalização 

- As dimensões do processo de globalização 

- Os atores da globalização 

- O processo de recomposição da paisagem 
internacional 

- O aumento da interdependência entre lugares e 
regiões 

- A emergência de novas dinâmicas espaciais 

- Globalização e desenvolvimento: a hierarquização 
do espaço mundial 

- A massificação cultural 

- Os fenómenos de resistência à uniformização 
cultural 

- As novas ameaças e riscos 

 
I 
 

Prova de Equivalência à Frequência de 

GEOGRAFIA C  
Informação-Prova 

 

Código 319  Tipo de Prova: Escrita 

Ensino Secundário        2020   
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II – Um mundo policêntrico 

- Os antecedentes geopolíticos e 
geoestratégicos 

- O papel das organizações internacionais 

- A (re) emegência de conflitos regionais 

- A partilha da mundo no final da Segunda Guerra 
Mundial 

- A reafirmação da Europa e a consolidação do Japão 

- O Terceiro Mundo e a emergência das 
semiperiferias 

- Um novo mapa político 

- A rápida transformação dos mapas económicos 

- O Terceiro Mundo e a nova ordem global 

- Um sistema de governação global informal 

- As organizações formais 

- As organizações informais 

- Ressurgimento de nacionalismos 

- Os fundamentalismos 

II 

III – Um mundo fragmentado 

- Um espaço de fluxos e atores mundiais 

- As tendências migratórias no mundo 
comtemporâneo III 

IV – Um mundo de contrastes 

- Um acesso desigual ao desenvolvimento 

- Problemas ambientais 

- As desigualdades de desenvolvimento 

- A fome e a má nutrição 

- A pobreza e a saúde 

- As questões ambientais globais e internacionais 

IV 

Quadro 1 
 
- O exame é constituído por quatro grupos de itens. 
- Todos os itens têm por suporte um ou mais documentos, cuja análise é exigida. 
- O exame pode incluir itens da tipologia descrita no quadro 2 
 
- Tipologia do número de itens e cotação (Quadro 2) 
 

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

 
ITENS DE SELEÇÃO 
ITENS DE CONSTRUÇÂO 
 

4 Grupos:  
I GRUPO- 5 itens 
II GRUPO- 19 itens 
III GRUPO-6 itens 
IV GRUPO- 2 itens 
 

 
I Grupo -60 pontos 
II Grupo – 80 pontos 
III Grupo – 40 pontos 
IV Grupo – 20 pontos  
 

Quadro 2 
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3 - CRITÉRIOS GERAIS 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. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No 
entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) 
que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro 
lugar. 
 
ITENS DE SELEÇÃO 
Escolha múltipla e verdadeiro/falso 
Nos itens de escolha múltipla e/ou verdadeiro/falso, são classificadas com a cotação total as respostas em que 
seja assinalada a única alternativa correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
– uma opção incorreta; 
– mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma 
única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas 
quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 
apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 
classificação de zero pontos. 
As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e / ou as 
expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente 
válido e adequado ao solicitado. 
 
Resposta curta 
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo 
com os critérios específicos. 
Neste item sempre que é pedido um número determinado de elementos, se a resposta ultrapassar esse número, 
a classificação é feita segundo a ordem pela qual estão apresentados; a indicação de elementos contraditórios 
anula a classificação de igual número de elementos corretos. 
 
Resposta restrita 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita 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. 
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Resposta extensa  
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa 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. 
Nos itens de resposta restrita e nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação 
simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua 
portuguesa. A avaliação do domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os 
níveis de desempenho a seguir descritos. 
 

Níveis Descritores 

2 
Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e / ou de ortografia, ou com 
erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e / ou de 
sentido. 

1 
Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e / ou de 
ortografia, cuja gravidade implique perda de alguma inteligibilidade e / ou de sentido. 

 
No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 
classificado o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 
 
4 – DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
5 – MATERIAL 
 
Os alunos apenas podem usar como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corretor. 


