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Ano Letivo 
2019/2020 

II nnffoo rr mm aaçç ããoo   --   PP rr oo vv aa   ddee   EE qq uu ii vv aall êê nncc ii aa   àà   FFrr ee qq uu êê nncc ii aa   
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 319 -  Geografia C 

Ano(s) de Escolaridade: 12º  

Duração da Prova: 90 minutos   

 
Objetivos gerais / competências: 

 
Explicar as diversas facetas da mundialização; 

Entender as facetas da globalização; 
Compreender os processos que conduzem à globalização e à regionalização a nível mundial; 
Compreender o processo que conduziu ao pós-2ª Guerra Mundial e à emergência de uma Nova Ordem 
Económica Mundial; 
Mencionar as características político-económicas significativas das últimas décadas do século XX; 
Identificar as características da Nova Ordem Mundial que emergiu após o 11 de setembro de 2001; 
Enunciar as características da configuração política e do poderio militar que se apresenta atualmente 
no início do século XXI; 

Caracterizar a emergência dos centros económicos tradicionais e emergentes; 
Explicar a importância que se reveste os poderes transnacionais na atualidade; 
Compreender o desenvolvimento das organizações governamentais formais na atualidade; 
Entender a emergência de organizações não-governamentais informais; 
Justificar o aparecimento de vários conflitos a nível mundial; 
Explicar o aparecimento de vários fundamentalismos a nível mundial; 
Compreender o aparecimento do surgimento de vários conflitos ligados à escassez de água; 
Caracterizar os principais fluxos migratórios a nível mundial; 
Compreender os principais fluxos de bens e de serviços a nível mundial; 

Explicar a importância dos fluxos de informação a nível mundial; 
Compreender os principais fluxos e tendências da globalização financeira a nível mundial; 
Caracterizar as principais fases do crescimento populacional a nível mundial, contextualizando-as em 
diferentes teorias demográficas; 
Explicar a evolução da população relativamente aos recursos que esta detém; 
Compreender o processo que ocorre do crescimento económico ao desenvolvimento; 
Explicar os processos que conduzem da pobreza à exclusão social; 
Identificar os processos que conduzem da malnutrição aos problemas de saúde; 

Explicar os principais problemas ambientais que afetam atualmente a humanidade; 
Compreender o processo que conduz ao desenvolvimento sustentável; 
Explicar como se pode alcançar a sustentabilidade do ambiente urbano. 
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Temas/Subtemas: 
 

  COTAÇÃO 

TEMAS/SUBTEMAS POR SUBTEMAS 
(EM PONTOS) 

Tema I 1.1 Mundialização e globalização: manifestações e processos  
 

1 a 25 
1.2 A relação local/global 

1.3 À Procura de uma síntese 

Tema II 1.1 O pós-II Guerra Mundial e a definição da Nova Ordem 

Económica Mundial (NOEM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 a 75 

1.2 Características político-económicas nas últimas décadas 

do século XX 

1.3 Esboçar de uma Nova Ordem Económica Mundial 

(NOEM) 

1.4 À procura de uma síntese 

2.1 A configuração política e o poderio militar 

2.2 Os centros económicos tradicionais e os emergentes 

2.3 Os poderes transnacionais (difusos e instáveis) 

2.4 À Procura de uma síntese 

3.1 As Organizações Governamentais (formais) 

3.2 As Organizações Não Governamentais (informais): uma 

ascensão em massa 

3.3 À procura de uma síntese 

4.1 Conflitualidades múltiplas  

4.2 Os nacionalismos  

4.3 Os fundamentalismos  

4.4 As guerras de água 

4.5 À procura de uma síntese 

Tema III 1.1 Fluxos migratórios   
 
 
 

25 a 75 

1.2 Fluxos de bens e de serviços  

1.3 Fluxos de informação 

1.4 A globalização financeira: fluxos e tendências  

1.5 À Procura de uma síntese  

2.1 As cidades globais  

2.2 As macro-regiões  

2.3 À procura de uma síntese 

Tema IV 1.1 Crescimento populacional   
 
 

1.2 População e recursos 

1.3 À procura de uma síntese  
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2.1 A fratura económica e social  
25 a 75 2.2 A necessidade de actuação 

2.3 À procura de uma síntese 

3.1 As questões ambientais globais  

3.2 Rumo ao desenvolvimento sustentável 

3.3 A sustentabilidade do ambiente urbano 

3.4 À procura de uma nova síntese 

Total 200  

 
 

Estrutura e cotação da prova: 
 A prova apresenta seis grupos e compreende itens de seleção (escolha múltipla) e itens de 

construção (resposta curta, restrita ou extensa).  
 Todas as questões são de resposta obrigatória. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Critérios gerais de classificação: 
 

Nos itens de escolha múltipla deve ser indicada de forma inequívoca a única opção correta. 
Nos itens de resposta curta e de resposta restrita a classificação é atribuída de acordo com os elementos de 
resposta solicitados e apresentados. 
Nos itens de resposta extensa a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências 
específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. Assim, serão 
valorizados os seguintes aspetos: 

- Capacidade de interpretação de documentos de interesse geográfico; 
- Domínio dos conteúdos lecionados; 
- Adequação e estruturação das ideias; 
- Expressão correta em língua portuguesa. 
 

Material a utilizar: 
 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 
ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 
Não é permitido o uso de corretor. 

 

Data de publicação: 
25 de maio de 2020 

 
TIPOS DE ITENS 

 
NÚMERO 

COTAÇÃO 
POR ITEM 

DE ITENS (EM PONTOS) 

Escolha múltipla 20 5 

Resposta curta 1 a 6 5 a 10 

Resposta restrita 1 a 6 10 

Resposta extensa 2 20 


