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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

GEOGRAFIA C 

Prova 319 | 2014 

 

Ensino Secundário      

 

Introdução 

Este documento pretende divulgar informação relativa à prova de equivalência à frequência 

do ensino secundário da disciplina de Geografia C, a realizar no final deste ano letivo. 

Objeto de avaliação 

O   SISTEMA MUNDIAL CONTEMPORÂNEO : 
Discutir a importância da globalização na criação de novas dinâmicas espaciais. 

Identificar e compreender o papel dos principais actores da globalização. 

UM MUNDO POLICÊNTRICO: 
Identificar as repercussões da Guerra Fria à escala mundial. 

Analisar a problemática do relacionamento Europa/EUA/Japão. 

Debater os efeitos da crescente interdependência na definição de novos posicionamentos face aos 
países em desenvolvimento. 

Conhecer e explicitar a importância da actuação das organizações formais e informais. 

Compreender os factores potenciadores de tensões e conflitos regionais. 

 UM MUNDO FRAGMENTADO: 
Compreender os factores que explicam a intensificação dos fluxos mundiais. 

Reflectir sobre o impacto das migrações. 

Explicar o papel das áreas urbanas na organização económica e social. 

UM MUNDO DE CONTRASTES: 

Explicar os contrastes demográficos existentes a nível mundial. 

Compreender a existência de um crescente fosso entre ricos e pobres. 

Relacionar os diferentes impactos provocados pela degradação ambiental com o grau de 
desenvolvimento dos países. 
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Caracterização da prova 

 

A prova é constituída por quatro grupos, referentes a cada um dos objectos de avaliação. 

Grupo I - uma questão - 20 pontos. 

Grupo II - duas questões - 60 pontos. 

Grupo III - duas questões - 60 pontos. 

Grupo IV - três questões - 60 pontos. 

A cotação total da prova é de 200 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação 

 

Todos os itens são de resposta obrigatória.  

Nos itens de escolha múltipla, a indicação de mais do que uma opção implica a desvalorização 

total da resposta. 

Nos itens de resposta aberta, a classificação contempla não só os conteúdos científicos, mas 

também uma valorização das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 

Esta valorização corresponde, aproximadamente, a 10% da cotação do item. 

 

Material 

Esferográfica (preta ou azul) 

Não é permitido o uso de lápis e corrector 

 

Duração 

90 minutos 

                         

Afixado  em  _15_ / __maio_ / __2014_ 

                                                           

O diretor 

                    
___________________________________ 


