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   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

GEOGRAFIA C 
                                                                                                               

Prova 319|2021 

12º ano de Escolaridade  

 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 12º ano do 

ensino secundário da disciplina de Geografia C, a realizar em 2021, nomeadamente: 
 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina.  
 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
 

• Objeto de avaliação;  

• Caraterísticas e estrutura da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração. 
 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 

devidamente informados sobre a prova que irão realizar. Estas informações serão também dadas a conhecer 

aos respetivos encarregados de educação.  
 

O grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios 

de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.      

                                                                 

1. Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 
Essenciais referentes à disciplina de Geografia C do ensino secundário e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

As unidades/conteúdos apresentam-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Unidades/conteúdos 

 

Unidades/Conteúdos 

 

O sistema mundial 
contemporâneo 

 

Um Mundo policêntrico  

 O reforço da globalização 

 As novas dinâmicas espaciais 

 A reinvenção do local num mundo global 

 Os antecedentes geopolíticos e geoestratégicos 

 A (re) emergência de conflitos regionais 

 Os fundamentalismos  

 As guerras da água 
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Um Mundo 
Fragmentado 

 

Um mundo de 
contrastes 

 Um espaço de fluxos e atores mundiais 

 As tendências migratórias no mundo contemporâneo 

 O comércio internacional de bens e serviços 

 

 Um acesso desigual ao desenvolvimento 

 

 

 

2. Caracterização da prova 
 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, mapas, figuras e 
fotografias  

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do 

que um dos temas do programa. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta, 

restrita e extensa). 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

3. Material 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

4. Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


