AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
CICLO

ENSINO SECUNDÁRIO

DISCIPLINA

ESCOLHA UM ITEM.

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
Unidade II
As ideias políticas no quadro do Estado Moderno
2.1. O poder político e o Estado
2.2. O Constitucionalismo Liberal e os direitos do homem e do Cidadão
2.3. Ideologias políticas
2.4. A reflexão contemporânea sobre as funções e a extensão do Estado
Unidade III
Questões relativas à organização do Estado
3.1. Regimes políticos democráticos e não democráticos
3.2. Sistemas de governo na atualidade
3.3. A relação dos cidadãos com a política
3.4. O sistema político em Portugal
Unidade IV
Temas / problemas políticos no mundo contemporâneo
4.1. A União Europeia: uma entidade política sui generis

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA

Prova cotada para 200 pontos
Constituída por 20 questões distribuídas por 3 grupos
Tem 18 questões de resposta fechada e 2 questões de resposta aberta e extensa
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3. CRITÉRIOS GERAIS
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
As respostas serão avaliadas de acordo com três domínios: domínio 1 (compreensão);
domínio 2 (interpretação de documentos); domínio 3 (comunicação escrita).
Os 200 pontos da prova estão distribuídos da seguinte forma: domínio 1 (140 pontos);
domínio 2 (40 pontos), domínio 3 (20 pontos)

4. DURAÇÃO
90 minutos.
5. MATERIAL AUTORIZADO
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta. As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial). Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.

Aprovada em Conselho Pedagógico em 18 /05/2021
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