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1. Introdução 

 

A prova de Exame de Equivalência à Frequência da disciplina de Geografia C pretende 

avaliar, através de um conjunto de questões de resposta de construção aberta, a capacidade 

do aluno para: compreender lugares e regiões como componentes de um sistema global em 

constante mudança; percecionar as grandes questões da sociedade contemporânea e a 

procura de soluções alternativas; compreender a relação do ser humano com a Natureza; 

valorizar e respeitar a existência de diferentes culturas. 

 

2. Objeto de avaliação 

 

Vão ser objeto de avaliação os seguintes temas/conteúdos enunciados no documento de 

referência – Aprendizagens essenciais da disciplina de Geografia C: 
 

a) O Sistema Mundial Contemporâneo 

• O Mundo Globalizado 

 

b) Um Mundo Policêntrico 

• Os antecedentes geopolíticos e geoestratégicos 

• O papel das Organizações Internacionais 

 

c)  Um Mundo de Contrastes 

• Um Mundo superpovoado? 

• Um acesso desigual ao desenvolvimento? 

• Os problemas ambientais: impactos humanos diferentes? 
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3. Caracterização da prova 

A prova é constituída por 4 grupos de questões, de resposta obrigatória.  

Cada grupo tem 2 questões de resposta de construção aberta. 

 

 

4. Critérios de classificação 

 

A prova tem a cotação total de 200 pontos. 

Cada grupo de questões tem 50 pontos, distribuídos pelas 2 questões, cotadas com 20 e 30 

pontos cada uma, respetivamente.  

A cotação de cada resposta será atribuída tendo em conta os seguintes aspetos: 

• Exposição clara das ideias 

• Argumentação coerente 

• Justificação das afirmações dadas 

• Ausência de contradições 

 

 

5. Material 

O material a utilizar pelos alunos durante a prova consta de caneta esferográfica azul ou preta. 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


