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_____________________________________________________________________________ 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE GEOGRAFIA C  

                        

_______________________________________________________________________ 

PROVA 319 |2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

______________________________________________________________________ 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência do Ensino Secundário da 

disciplina de Geografia C a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Material autorizado 

 Duração 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para a disciplina de Geografia C 

(Aprendizagens Essenciais - Secundário I Geografia C 12º ano de escolaridade, em vigor de acordo com o 

previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º55/2018 de 6 de julho) e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

Visão geral dos temas/conteúdos 

1. Um Mundo Policêntrico  

1.1. Globalização e Sistema Mundo 

1.2. A emergência de novos centros de poder 

1.3. O papel das organizações internacionais 

1.4. A (re) emergência de conflitos regionais  

 

2. Um Mundo Fragmentado 

2.1. Espaço de fluxos e atores mundiais 

2.2. Espaços motores de fluxos mundiais  

 

3. Um Mundo de Contrastes  

3.1. Um mundo superpovoado? 

3.2. Um acesso desigual ao desenvolvimento? 

3.3. Problemas ambientais, impactos humanos diferentes? 

 

 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
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Caracterização da prova 

A prova apresenta três grupos de itens.  

Cada um dos grupos de itens tem como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, mapas, 

fotografias, gráficos, tabelas e textos.  

Cada um dos itens pode incidir em qualquer dos temas do programa, sendo possível que impliquem 

comparações entre a realidade nacional e de outros espaços supranacionais.  

A prova é cotada para 200 pontos.  

 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.  
 
Quadro 1 – Valorização dos temas na prova  
 

Temas Cotação (em pontos) 

Um Mundo Policêntrico:  
Antecedentes geopolíticos e geoestratégicos 
As Organizações Internacionais 
A (re) emergência de conflitos regionais 

 
 
75 

Um Mundo Fragmentado:  
Espaço de fluxos e atores mundiais 

 
55 

Um Mundo de Contrastes:  
Um mundo superpovoado? 
Um acesso desigual ao desenvolvimento? 
Problemas ambientais, impactos humanos 
diferentes? 

 
 
 
70 

 
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

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

Itens de seleção  1 a 10 5 

 
Itens de construção 

Resposta curta 1 a 6 10 

Resposta restrita 1 a 10 10 a 20 

Resposta extensa 1 a 2 20 

 

Critérios Gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos.  

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Caso a 

resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para o efeito de 

classificação os elementos pedidos, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta.  

Resposta restrita e resposta extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho.  
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Serão contemplados dois níveis, tendo em conta o nível de desempenho no domínio específico da 

disciplina. A cada nível de desempenho corresponde uma determinada pontuação. É classificada com 

zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina.  

O nível 1, terá metade da cotação, se a resposta estiver incompleta e/ou desconexa, ou se referir um 

tópico de resposta correto e outro incorreto, mas que não contradiz o correto.  

O nível 2, corresponde à cotação total, atribuída quando a resposta está de acordo com as solicitações, 

traduzindo a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de 

comunicação em língua portuguesa.  

Nos 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.  

 

Material autorizado 

A prova de equivalência à frequência é resolvida no enunciado. 

O examinando apenas pode usar na prova escrita, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova de exame tem a duração de 90 minutos.  

 


