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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Ciência Política

2020

Prova 307
………………………………………………………………………………………………
Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Ciência Política, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Ciência Política e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada.
De realçar, no programa, a importância atribuída à orientação metodológica para recorrer à análise de
fontes na construção do saber.
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.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 200 pontos.
A valorização dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 — Valorização dos conteúdos das unidades
Conteúdos

Cotação
(em pontos)

1. A diversidade da Ciência Política: os diferentes ramos da disciplina.
Algumas disciplinas afins
2. As Ideias Políticas no Quadro do Estado Moderno

160

3. Questões relativas à Organização do Estado
4. Temas/Problemas Políticos do Mundo Contemporâneo

40

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Itens de seleção

Itens de construção

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla
Ordenação
Associação/correspondência

10

50

Resposta curta

2

10

Resposta restrita

5

100

Resposta extensa

1

40

Os itens da prova poderão exigir a análise de documentos. Esses documentos podem apresentar
perspetivas diferentes e permitem o estabelecimento de relações na análise de uma problemática
decorrente de uma ou mais unidades do programa.
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.
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as
outras respostas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de
acordo com os critérios específicos.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Nas respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a não integração de aspetos
relacionados com a informação contida nos documentos constitui fator de desvalorização, implicando a
atribuição de pontuações correspondentes a níveis de desempenho abaixo do nível em que a resposta
seria enquadrada se tal integração fosse feita.
Material
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 corretor.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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