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1.Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Geografia C, em vigor, sendo
objeto de avaliação as aprendizagens essenciais que o programa enuncia.
A prova incide, exclusivamente sobre os conteúdos contidos na informação e os conceitos
estruturantes dos temas que integram o programa de Geografia C.
A prova permite avaliar, no âmbito dos quatro temas organizadores, a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
O programa é constituído pelos seguintes temas:
Tema 1: Sistema Mundial Contemporâneo;
Tema 2: Mundo Policêntrico;
Tema 3: Mundo Fragmentado;
Tema 4: Mundo de Contrastes.
2.Características e estrutura (domínios, conteúdos e cotações em pontos)
A prova apresenta quatro grupos.
Número de itens por grupo (4 a 5).
Cotação por grupo (50 pontos).
Todos os itens são de resposta obrigatória.
Os diferentes grupos de itens são introduzidos por documentos (mapas, gráficos, tabelas,
fotografias, ilustrações, textos ou outros).
A observação/análise/interpretação dos documentos apresentados constitui um ponto de
partida e/ou uma condição-chave para uma adequada resolução dos itens que lhe estão
associados.
Atendendo às conexões que se estabelecem entre as Competências Específicas da disciplina de
Geografia C, alguns itens podem envolver mais do que uma competência específica.

A prova inclui os seguintes tipos de itens de resposta:
- Itens de construção de:
• resposta curta (cotação por item: 6 a 8 pontos);
• resposta restrita (cotação por item: 10 a 12 pontos);
• resposta extensa (cotação por item: 18 a 20 pontos).
Domínios

Conteúdos

Cotações

A Localização

1 - O Sistema Mundial Contemporâneo.

50 pontos

O reforço da mundialização.
Novas dinâmicas espaciais.
A reinvenção do local num mundo global.

O conhecimento dos 2 - Um Mundo Policêntrico.
lugares e regiões

50 pontos

Antecedentes geopolíticos e geostratégicos.
A emergência de novos centros de poder.
O papel das organizações internacionais.
A (re) emergência de conflitos regionais.
50 pontos

O

dinamismo

interrelações
espaços

das 3 - Um Mundo Fragmentado.
entre Espaço de fluxos e atores mundiais.
Espaços motores de fluxos mundiais.

4 - Um Mundo de Contrastes.
Um mundo superpovoado?
Um acesso desigual ao Desenvolvimento?
Problemas ambientais, impactos humanos diferentes?

50 pontos

3.Critérios gerais de classificação
- Utilização adequada do vocabulário geográfico.
- Clareza e correção da expressão escrita.
- Abordagem reflexiva e crítica das questões.
- Objetividade, adequação e correção das respostas.
- Valorização da capacidade de síntese.
- A cotação máxima em cada questão apenas será atribuída às respostas totalmente
corretas.
- Todas as perguntas são de resposta obrigatória.
- A ausência de resposta, ou resposta totalmente ilegível ou afastamento do tema proposto
terá cotação com zero pontos.
- Valorização da forma como os mapas, quadros, esquemas ou textos são explorados,
sendo valorizada a interpretação, a correção na transcrição das informações e a sua pertinência
como suporte de argumentação.
- Nos itens de resposta curta/restrita que exigem uma composição curta, a apresentação
de elementos em número superior ao que é pedido no item implica que a classificação desses
elementos se realize segundo a ordem pela qual são apresentados, quer sejam corretos ou
errados.
- Nos itens de resposta extensa com cotação igual ou superior a 12 pontos, para além das
competências específicas, são avaliadas competências de comunicação escrita em língua
portuguesa.
- Se a resposta contiver elementos errados não solicitados, estes só serão tidos em conta
se forem contraditórios com elementos corretos no mesmo item. Nesta eventualidade, os
elementos corretos não são valorizados.
4. Material
Os alunos podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Os alunos podem utilizar régua, esquadro, transferidor e calculadora não alfanumérica,
não programável.
Não é permitido o uso de corretor e/ou borracha.
5.Duração
A duração da prova é de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite
de tempo.

