
 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME 

(AVALIAÇÃO DO REGIME NÃO PRESENCIAL E AVALIAÇÃO DE RECURSO) 

  Disciplina – Geografia A (10º ANO) 

 

Módulo 1 

Duração da Prova 90 minutos     Modalidade: Prova escrita 

Teste escrito composto exclusivamente por questões de resposta obrigatória. 

 

Conteúdo Objectivos Cotações 

Módulo 1 

 

 

Introdução - A posição de 

Portugal na Europa e no Mundo 

 

 

1 – A população: utilizadora de 

recursos e organizadora de 

espaços 

 

1.1 – A população: evolução e 

diferenças regionais 

 

1.1.1 – A evolução da população na 

2.ª metade do século XX 

 

1.1.2 – As estruturas e os 

comportamentos sociodemográficos 

 

1.1.3 – Os principais problemas 

sociodemográficos 

 

1.1.4 – O rejuvenescimento e a 

valorização da população 

 

1.2 – A distribuição da população 

 

1.2.1 – Os condicionantes da 

distribuição da população 

 

1.2.2 – Os problemas na distribuição 

da população  

Conhecer a constituição das diferentes unidades 

territoriais portuguesas 

Conhecer a posição de Portugal Continental e Insular na 

Europa e no Mundo 

Reconhecer a importância da posição geográfica de 

Portugal 

Reconhecer a importância da integração de Portugal no 

contexto da União Europeia 

 

Relacionar a evolução da população portuguesa, na 2ª 

metade do séc. XX, com o comportamento das variáveis 

demográficas; 

Relacionar a evolução da população portuguesa, na 2ª 

metade do séc. XX, com a mobilidade da população; 

Explicar a variação do comportamento das variáveis 

demográficas; 

Caracterizar a estrutura etária da população 

portuguesa; 

Explicar a desigual distribuição das variáveis 

demográficas no espaço português; 

Equacionar as consequências dos principais problemas 

demográficos; 

Debater medidas passíveis de contribuir para a 

resolução dos problemas demográficos; 

Reconhecer a importância do ordenamento do território 

na melhoria da qualidade de vida da população 

Relacionar a desigual distribuição espacial da população 

com fatores naturais; 

Relacionar a desigual distribuição espacial da população 

com fatores humanos; 

Explicar os problemas na distribuição da população; 

Debater medidas passíveis de atenuar as assimetrias 

regionais na distribuição espacial da população; 

Equacionar o papel do ordenamento territorial no 

atenuar dos desequilíbrios na distribuição espacial 

da população. 

 

 

 

 

 

 

7 a 10 

questões 

 

200 pontos 

 

 

 

 

 TOTAL 

200 pontos 



 
 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO: 

 

Na atribuição das cotações ter-se-á em conta; 
 O domínio dos conteúdos 
 A utilização concreta do vocabulário 
 A construção lógica das ideias 
 A expressão correcta da língua portuguesa  

 


