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OBJETO DA AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Geografia C em vigor.  

COMPETÊNCIAS 

As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos concetuais e 

procedimentos enunciados nos diferentes temas/unidades do Programa e são desenvolvidas nos 

domínios do «saber» e do «saber fazer». Em alguns itens, estas competências são expressas através 

da composição de texto. 

Assim, a prova permite avaliar as seguintes competências: 

DOMÍNIO CONCETUAL 

□ Conhecer, compreender e ser capaz de utilizar conceitos de Geografia para interpretar textos e 

mapas e gráficos. 

□ Mobilizar e utilizar dados, conceitos, modelos e teorias; 

□ Analisar, organizar e avaliar criticamente informação obtida em fontes diversas; 

□ Ponderar argumentos de natureza diversa, sendo capaz de diferenciar pontos de vista em relação 

a acontecimentos do mundo atual; 

□ Explicar contextos em análise, com base em critérios fornecidos; 

□ Estabelecer relações entre conceitos. 

□ Analisar, organizar e avaliar criticamente informação obtida em fontes diversas. 
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DOMÍNIO PROCEDIMENTAL 

□ Reconhecimento da função da observação na investigação científica; 

□ Identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de acontecimentos mundiais; 

□ Identificação de argumentos a favor ou contra determinados temas de abordagem Global. 

□ Interpretação de dados  fornecidos; 

□ Interpretação de mapas e gráficos; 

□ Estabelecimento de conclusões. 

 

CONTEÚDOS TEMÁTICOS 

 

 Tema 1: O Sistema Mundial Contemporâneo  

 Tema 2: Um Mundo Policêntrico  

 Tema 3: Um Mundo Fragmentado  

 Tema 4: Um Mundo de Contrastes  

 

 

ESTRUTURA DA PROVA 

A prova centra-se na interpretação de mapas, gráficos, esquemas, quadros ou textos, na expressão 

escrita e na utilização do vocabulário específico da disciplina. 

 

A prova integra três Grupos: 

 

 1º Grupo – Tema 1: O Sistema Mundial Contemporâneo - de resposta obrigatória. 

                  Tema 2: Um Mundo Policêntrico - de resposta obrigatória. 

 

 2º Grupo – Tema 3: Um Mundo Fragmentado - composto por dois itens em alternativa, 

sendo obrigatória a resposta a um deles.  

 

 3º Grupo - Tema 4: Um Mundo de Contrastes - composto por dois itens em alternativa, 

sendo obrigatória a resposta a um deles. 
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COTAÇÕES  

1º Grupo – 110 pontos  

Tema 1- 50 pontos -questões 1.1-15 pontos;    1.2- 15 pontos e 1.3- 20 pontos.  

Tema 2- 60 pontos; questões 2.1-15 pontos;    2.2- 15 pontos;   2.3- 15 pontos e 2.4- 15 pontos. 

 

2º Grupo – 40 pontos  

Tema 3- 40 pontos- Opção A - questões 1.1- 20 pontos;     2.1- 20 pontos. 

                                 Opção B- questões 1.1-  20 pontos;     2.1- 20 pontos.  

 

3º Grupo – 50 pontos  

Tema 4- 50 pontos- Opção A - questões 1.1- 15 pontos;      1.2- 20  pontos e 1.3- 15 pontos. 

                                Opção B- questões   1.1- 15 pontos,      1.2- 15 pontos e 2.1- 20 pontos. 

 

 

 

MATERIAL A UTILIZAR 

Caneta de tinta azul ou preta. Não é permitido a utilização de lápis,  corretor e de calculadora. 

 

 


