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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES 

2021/2022 

EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIAL 

Ensino Secundário Recorrente – Módulos Capitalizáveis 
Matriz da Prova de Geografia A        Módulos 1, 2, 3 

               Duração da prova: 135 min                           1ª, 2ª e 3ª Épocas 

Tema organizador Analisar questões 
geograficamente relevantes no espaço 
português 

Problematizar e debater as inter-
relações no território português e 
com outros espaços 

Módulos CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

  

ESTRUTURA  

  

COTAÇÕES  
(PONTOS)  

Tema 1 
A população: 
utilizadora de 

recursos e 
organizadora de 

espaços 
 
 
 

 
 

Tema 2  
Recursos naturais: 

usos, limites e 
potencialidades 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar a evolução do comportamento 
de diferentes variáveis demográficas. 
Identificar padrões de distribuição de 
variáveis demográficas e suas causas 
próximas. 
Explicar as assimetrias regionais na 
distribuição da população portuguesa, 
evidenciando os fatores naturais e 
humanos que as condicionam. 
 
 
Relacionar a posição geográfica dos 
principais portos nacionais com a direção 
dos ventos, das correntes marítimas, as 
características da costa e do relevo do 
fundo marinho.  
Distinguir os principais tipos de pesca.  
Relacionar a pressão sobre o litoral com a 
necessidade do desenvolvimento 
sustentado das atividades de lazer e de 
exploração da natureza. 
Relacionar a distribuição dos principais 
recursos do subsolo com as unidades 
geomorfológicas. Comparar a distribuição 
dos principais recursos energéticos e das 
redes de distribuição e consumo de energia 
com a hidrografia, a radiação solar e os 
recursos do subsolo.  
Descrever a distribuição geográfica e a 
variação anual da temperatura e da 
precipitação e relacioná-las com a 
circulação geral da atmosfera.  

 
Equacionar medidas concretas para 
minimizar o envelhecimento da 
população portuguesa. 
Reportar as assimetrias na 
distribuição da população, 
aplicando o conceito de capacidade 
de carga humana a nível local e 
regional. 
 
 
Reportar a situação atual da 
atividade piscatória. 
Equacionar a importância da Zona 
Económica Exclusiva, identificando 
recursos e medidas no âmbito da 
sua gestão e controlo. 
Equacionar as potencialidades e 
limitações de exploração dos 
recursos do subsolo.  
Inferir o potencial de valorização 
económica da radiação solar, 
reconhecendo exemplos dessas 
possibilidades.  
 
 
 
 
 
 
 
Relacionar as disponibilidades 

 
Módulo 1 

A população: utilizadora de recursos 
e organizadora de espaços 
 
. Evolução e contrastes regionais   
. A distribuição da população 

 
 

 
 

Módulo 2 
Recursos naturais: usos, limites e 
potencialidades 
 
. Os recursos marítimos 
. Os recursos do subsolo 
. A radiação solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nas questões de escolha múltipla 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.  

  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

 
 
Nos itens de resposta curta, a classificação é 

atribuída de acordo com os elementos de 

resposta solicitados e apresentados.  

 

Aos itens de resposta restrita e extensa 

(organizados por níveis de desempenho) é 

atribuída uma dada pontuação a cada nível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
A prova escrita é 
constituída por:  
 
15 a 20 itens de seleção 
(por exemplo, escolha 
múltipla)  
  
10 a 15 itens de 
construção (por exemplo, 
de resposta restrita e 
extensa) 
  

 
 
 
A prova é cotada 
para 200 pontos   
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Material Permitido  O aluno deve ser portador de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

 

Identificar as principais bacias hidrográficas 
e a sua relação com as disponibilidades 
hídricas. 
Relacionar as especificidades climáticas, as 
disponibilidades hídricas e os regimes dos 
cursos de água de diferentes regiões 
portuguesas.  

hídricas com a produção de 
energia, o uso agrícola, o 
abastecimento de água à 
população ou outros usos.  
 

Módulo 3 
Recursos naturais: usos, limites e 
potencialidades 
 
.Os recursos hídricos 
 

 

Serão considerados na classificação das 

respostas:  

-o domínio dos conceitos;  

-a capacidade de relacionar os conteúdos;  

-a correção da expressão escrita;  

-a estrutura da resposta.  

  Total   200  


