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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  OLIVEIRA DO HOSPITAL 

I N F O R M A Ç Ã O  –  P R O V A  D E  E Q U I V A L Ê N C I A  À  F R E Q U Ê N C I A  

CICLO ENSINO SECUNDÁRIO 

DISCIPLINA CIÊNCIAS POLÍTICAS 

CÓDIGO 307 

ANO DE ESCOLARIDADE 12.º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME S/ TOLERÂNCIA 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do Ensino Secundário da disciplina de Ciência Política.  

De realçar, no programa, a importância atribuída à orientação metodológica para 

recorrer à análise de fontes na construção do saber. Neste sentido, a avaliação incide, 

nomeadamente, nas capacidades seguintes:   

–  identificação da informação expressa nos documentos apresentados;  

 – explicitação do significado de elementos presentes nos documentos;   

–  confronto da informação recolhida nos diversos documentos;  

 – contextualização cronológica e espacial da informação contida nos documentos; 

  – estabelecimento de relações entre a informação presente nos vários documentos e 

a problemática organizadora do conjunto;  

 – mobilização de conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar 

documentos. 

 

Serão objeto explícito de avaliação, os conteúdos e as aprendizagens estruturantes dos 

módulos do programa de Ciência Política. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

 

 

 



2 
 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, 

texto, tabela de dados, gráfico, mapa ou imagens. 

A prova é cotada para 200 pontos e terá 4 grupos, sendo que 3 incidem apenas nas 

unidades 2 e 3 e um incidirá apenas na unidade 4 

A distribuição da cotação pelos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. INFORMAÇÃO-

PROVA CIÊNCIA POLÍTICA Prova 307  

12.º Ano de Escolaridade  

Quadro 1 — Distribuição da cotação pelos conteúdos  

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

 

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação pelos conteúdos 

Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Unidade II: As Ideias políticas no quadro do Estado Moderno  
2.1. O Poder Político e o Estado  
2.1.1. O conceito de Estado 
 2.1.2. Diversidade das configurações do Estado na história 
 2.1.3. O Estado Europeu moderno  
  
2.2. O Constitucionalismo Liberal e os Direitos do Homem e do Cidadão 
2.2.1. Os ideais das Revoluções Americana e Francesa e as declarações dos 
direitos do homem e do cidadão 
 2.2.2. Os novos ideais na Constituição portuguesa de 1822 
 2.2.3. A evolução da cidadania num sentido democrático e social  
  
2.3. As Ideologias Políticas  
2.3.1. Direita e esquerda: origem e sentido da dicotomia  
2.3.2. As principais correntes ideológicas: a) Liberalismo; b) 
Conservadorismo; c) Socialismo  
  
2.4. A Reflexão Contemporânea sobre as Funções e a Extensão do Estado 
2.4.1. Direitos individuais e Estado mínimo 
 2.4.2. Prioridade da justiça e igualdade democrática 
 50 a 70   

60 

Unidade III Questões relativas à organização do Estado  
3.1. Regimes políticos democráticos e não democráticos  
3.1.1. Totalitarismos e autoritarismos 
 3.1.2. O Estado de direito democrático  
 
3.2. Sistemas de governo na atualidade  
3.2.1 A Constituição e o sistema de governo 

100 
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 3.2.2. Tipos de sistemas de governo  
3.2.2.1. O Parlamentarismo  
3.2.2.2. O Presidencialismo 
 3.2.2.3. O Semipresidencialismo 
 
3.3. A relação dos cidadãos com a política 
 3.3.1. A participação política 
 3.3.1.1. Formas de participação política convencional 
 3.3.1.2. Formas de participação política não-convencional 
 3.3.2. Os partidos políticos e os movimentos sociais 
 3.3.3. Os sistemas eleitorais  
  
3.4. O sistema político em Portugal  
3.4.1. O caso português de transição para a democracia  
3.4.2. As instituições da democracia portuguesa 
 3.4.2.1. O processo constituinte e as revisões constitucionais  
3.4.2.2. O relacionamento entre o poder executivo e o legislativo 
 3.4.2.3. Poder nacional e poder local. As regiões autónomas  
3.4.3. A evolução do sistema partidário português em democracia 
 3.4.4A democracia portuguesa no contexto internacional 
 3.4.4.1. A democracia portuguesa e a União Europeia  
3.4.4.2. As relações internacionais da democracia portuguesa 

Unidade IV Temas /problemas políticos do mundo contemporâneo  
4.1. A União Europeia: uma entidade política sui generis 
 4.1.1. O nascimento do projeto de integração europeia 
 4.1.2. As instituições da União Europeia e o seu funcionamento 
 4.1.3. A União Europeia e os cidadãos europeus 
 
4.2. A diversidade cultural: o fim do Estado nação homogéneo 
 4.2.1. As sociedades contemporâneas 
4.2.1.1. Sociedades pluralistas: minorias étnicas, minorias nacionais, outras 
minorias  
4.2.1.2. Legislação europeia sobre minorias 
 4.2.1.3.  Portugal: país de emigrantes e de imigrantes  
4.2.3. O multiculturalismo e os limites da tolerância   
 
4.3. Globalização e governança global  
4.3.1. A globalização na pós-Guerra Fria 
 4.3.2. Governança Global – Instituições e documentos para uma 
Governança global 
 4.3.2.1. As Nações Unidas e a sua reforma. 
 4.3.2.2.  O Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio.  
4.3.4. Novos movimentos sociais transnacionais anti-globalização 
 
4.4. Guerra e terrorismo  
4.4.1.  Introdução. Políticas de prevenção 
 4.4.2. Concepções tradicionais sobre a guerra: realismo, consequencialismo, 
guerra justa e pacifismo 
 4.4.3. A teoria da guerra justa: Jus ad Bellum: os critérios da justiça da 
guerra. Jus in Bello: a justiça na guerra. Jus post Bellum: a justiça no pós-
guerra 
4.4.5. O terrorismo em contexto democrático 

40 
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Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 
Escolha múltipla 
Associação 

4 a 6 10 

Itens de construção 
Resposta curta  8 a 10 5 ou 10  

Resposta extensa 2 ou 3 20 ou 30 

As questões serão introduzidas por documentos (texto, tabela de dados, gráfico, mapa ou 

imagem de qualquer tipo). A escolha desses documentos deverá ser diversificada. Algumas 

dessas questões implicarão necessariamente a observação e interpretação do documento 

introdutório e/ou poderão mobilizar conteúdos do programa integrados em mais do que uma 

unidade letiva. 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
Na classificação das questões abertas ter-se-ão em conta os seguintes objectivos definidos no 
programa da disciplina: 

 - utilizar os instrumentos de análise específicos da Ciência Política;  

- utilizar o vocabulário específico da disciplina; 

- ler e interpretar diferentes tipos de documentos relativos aos temas da disciplina; 

- confrontar diferentes opiniões, refletindo criticamente sobre elas; 

 - assumir opiniões próprias, de forma esclarecida e fundamentada; 

- desenvolver as capacidades de argumentação e de reflexão; 

- construir textos fundamentados e coerentes.  

  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, previsto 
na grelha de classificação.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 
classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se o examinando 
responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) 
que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em 
primeiro lugar.  

Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho, 
é atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados 
contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível 
mais elevado de entre os dois tidos em consideração. É classificada com zero pontos qualquer resposta 
que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina.  

As respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa que apresentem pontos de vista 
diferentes dos mencionados nos critérios específicos de classificação devem ser classificadas se o seu 
conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. Nestes casos, os 
elementos cientificamente válidos devem ser classificados segundo procedimentos análogos aos 
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previstos nos descritores apresentados. 

Itens de seleção 

 Escolha múltipla  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 
correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

 – uma opção incorreta;  

– mais do que uma opção.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

Associação/correspondência A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado 
conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.  

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho, é classificada com zero pontos. 

Itens de construção  

Resposta curta  

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item 

. As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.  

Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito de 
classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são 
apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a 
classificação a atribuir à resposta é zero pontos.  

Resposta restrita e resposta extensa  

Questões abertas de composição extensa de resposta orientada –, em caso de resposta a mais do que 
uma questão, só será classificada a resposta à primeira questão escolhida. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, as formulações relativas aos conteúdos 
apresentadas nos critérios específicos de classificação não devem ser entendidas de forma rígida, mas 
como indicadoras da linha interpretativa considerada correta, ressalvando-se sempre uma visão 
holística da resposta do examinando, relativamente ao que é solicitado no item.  

Os itens de resposta restrita e de resposta extensa são antecedidos de documento cuja observação, 
leitura ou interpretação se deve refletir no conteúdo de resposta, evidenciando, na abordagem do 
tema a que se refere o item, a mobilização dos conhecimentos adequados e a utilização correta da 
terminologia específica da disciplina. 

A citação dos textos apresentados, a transcrição de frases retiradas dos mesmos, só deve ser 
considerada se servir de suporte argumentativo à resposta do examinando.  

Todos os itens de resposta restrita e de resposta extensa apresentam critérios específicos de 
classificação organizados por níveis de desempenho, sendo atribuída, a cada um desses níveis, uma 
única pontuação. Nos itens de resposta extensa, o nível 5 de desempenho só pode ser atingido se o 
examinando integrar na sua resposta aspetos de ambos os tópicos de orientação. Nos níveis 
subsequentes (4, 3, 2), as respostas poderão abordar aspetos de apenas um dos tópicos de orientação. 

 Nos itens de resposta extensa, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. 
Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis 
descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os 
separa. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas 
quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 
consideração. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 
desempenho no domínio específico da disciplina.  
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Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa com cotação igual ou superior a 20 pontos, a 
classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das 
competências de comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação das competências de 
comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a classificação atribuída ao 
desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta valorização corresponde a 
cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos.  

Níveis Descritores  

3 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros 
esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.  

2 Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.  

1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é 
classificado o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos 
 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta (tinta preta de preferência).  

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

Não é permitido o uso de corretor 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico em   01 /06/2020 

 


