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Introdução
O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência
da disciplina de Geografia C.

1. Objeto de Avaliação
A prova a que esta Informação se refere incide nos conhecimentos e competências
enunciados no programa de Geografia C.
Destes conhecimentos e competências são objeto de avaliação, na prova, os seguintes:
Utilizar corretamente os conceitos geográficos;
• Descrever e interpretar situações geográficas;
• Identificar situações problemáticas relativas ao espaço geográfico;
• Rentabilizar técnicas de expressão gráfica e cartográfica desenvolvidas ao longo do
processo de aprendizagem;
• Compreender a necessidade de articular diferentes espaços e diferentes períodos de
tempo na análise geográfica do mundo contemporâneo;
• Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos
geográficos;
• Compreender alguns dos problemas do mundo contemporâneo, sua diversidade e
mutabilidade.
• 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.

2. Característica e Estrutura da prova
Conteúdos
Introdução
O Sistema Mundial Contemporâneo
- o reforço da mundialização
- novas dinâmicas espaciais
- a reinvenção do local num mundo global

Mundo Policêntrico.
Antecedentes geopolíticos e geostratégicos
- a partilha do Mundo no final da 2ª Grande Guerra
- a reafirmação da Europa e a consolidação do Japão
- o Terceiro Mundo e a emergência das semiperiferias
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.Emergência de novos centros de poder
- um novo mapa político
- a rápida transformação dos mapas económicos
- o Terceiro Mundo e a nova ordem global
.O papel de organizações internacionais
- as organizações formais
- as organizações informais

Um Mundo Fragmentado
.Espaço de fluxos e atores mundiais
- tendências migratórias no mundo contemporâneo
- a circulação de capitais
- o comércio internacional
- a circulação da informação
.Espaços motores de fluxos mundiais
- o protagonismo crescente das cidades
- o reforço das macrorregiões .
A (re)emergência de conflitos regionais
- os fundamentalismos
- os nacionalismos
- as guerras da água

Um Mundo de Contrastes
Mundo superpovoado?
- a estabilização da população no Norte
- o crescimento acelerado da população no Sul
- a população e recursos globais
Um acesso desigual ao Desenvolvimento?
- emprego e a exclusão social
- a fome e a má nutrição
- a pobreza e a saúde
Problemas ambientais, impactos humanos diferentes?
- as questões ambientais globais e internacionais
- o ambiente urbano.
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A caracterização e estrutura da prova sintetizam-se no quadro seguinte:
Grupos

Objetivos

Estrutura da Prova/ Tipo de exercícios

O Sistema Mundial
Contemporâneo

40
8 questões de escolha múltipla

Grupo I
Mundo Policêntrico
Grupo II

Grupo III

Pontos

Um Mundo
Fragmentado

2 questões de resposta curta ou restrita
1 questão de resposta extensa.

Um Mundo de
Contrastes

2 questões de resposta curta ou restrita
1 questão de resposta extensa.

8x5=40
80
(2x20)+40
80
(2x20)+40

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de
dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite.
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.
3. Critérios gerais de classificação
Nos itens de resposta fechada de escolha múltipla, é atribuída cotação total a cada resposta
correta.
As respostas incorretas serão cotadas com zero pontos
É atribuída classificação de zero pontos aos itens em que o examinando apresente:
- mais do que uma opção ( ainda que esteja incluída a opção correta)
- o número e / ou letra ilegível.
Nos itens de resposta fechada curta ou restrita, assim como, na questão de resposta
aberta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só serão considerados
para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela
qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição
entre si, a cotação a atribuir é zero pontos.
Quando o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez e não eliminar
inequivocamente a(s) resposta(s) que não devem ser classificada(s), é classificada a resposta que
surge em primeiro lugar.
4. Material
O examinando deve utilizar na prova, como material de escrita, apenas tinta azul ou preta. Não é
permitido o uso de lápis nem de corretor.

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial)
5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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