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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova a que esta informação se refere incide em conhecimentos e em competências 

enunciadas no Programa de Geografia C em vigor: 

 Caracterizar o sistema mundial contemporâneo. 

 Conhecer os antecedentes geopolíticos e geoestratégicos do mundo policêntrico. 

 Compreender a emergência de novos centros de poder. 

 Analisar o papel das organizações internacionais no mundo multipolar. 

 Compreender a existência de diferentes fluxos à escala mundial. 

 Identificar os espaços motores dos fluxos mundiais. 

 Compreender a evolução da população mundial. 

 Compreender as questões ambientais globais. 

 

Estes conhecimentos e competências incidem nos seguintes conteúdos: 

1. O Sistema Mundial Contemporâneo. 

2. Um Mundo Policêntrico: 

  2.1 Antecedentes geopolíticos e geoestratégicos 

  2.2 A emergência de novos centros de poder 

  2.3 O papel das organizações internacionais 

3. Um Mundo Fragmentado: 

  3.1 Espaço de fluxos e atores mundiais 

  3.2 Espaços motores de fluxos mundiais 

4. Um Mundo de Contrastes: 

  4.1 Um mundo superpovoado 

  4.3 Problemas ambientais, impactos humanos diferentes? 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

Cada um dos grupos de itens incide nos diferentes temas do Programa. 

Alguns dos itens propostos podem mobilizar aprendizagens relativas a diferentes temas, uma vez 

que o conhecimento geográfico inclui componentes muito diversificadas que favorecem a 

articulação de saberes. 

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

Grupos Temas Cotação 

Grupo 1 O Sistema Mundial Contemporâneo 20 a 30 pontos 

Grupo 2 Um Mundo Policêntrico 90 a 100 pontos 

Grupo 3 Um Mundo Fragmentado 40 a 50 pontos 

Grupo 4 Um Mundo de Contrastes 40 a 50 pontos 

 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

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

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas questões de tipo “ Identifique”, “Refira” e “Mencione”, que correspondem a níveis de 

conhecimento e compreensão, aceita-se a resposta que se considera válida do ponto de vista 

científico. 

Nas questões de tipo “ Justifique”, “Explique” e “Comente”, que correspondem a níveis de 

aplicação, análise e síntese, a cotação será distribuída de acordo com: 

 objetividade e capacidade de síntese; 

 coerência e articulação das ideias e/ou argumentos utilizados; 

 capacidade de análise e interpretação dos documentos utilizados no enunciado; 

 o uso da terminologia adequada, quer de natureza científica, quer no domínio da 

expressão escrita.   

 

4. MATERIAL AUTORIZADO 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul 

ou preta indelével. 

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

oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. DURAÇÃO 

90 minutos 

 


