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CURSOS PROFISSIONAIS 

GEOGRAFIA  

ANO LETIVO 2020 / 2021 ÉPOCA JULHO  

DURAÇÃO 90 Minutos 

MÓDULO B8 

TIPO PROVA Escrita 

FORMAÇÃO Científica 

 
INFORMAÇÃO – PROVA DE RECUPERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

1. Objeto da avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais da 

disciplina de Geografia, de acordo com o Despacho n.º 7414/2020 de 24/07. 

Objetivos Gerais 

- Explicar a expansão do turismo e evidenciar o papel dos fatores económicos, laborais e sociais  

- Relacionar o desenvolvimento dos transportes com a mobilidade e a expansão turística 

- Compreender a importância socioeconómica do turismo e o seu papel no dinamismo regional/local  

- Relacionar o desenvolvimento dos transportes com a expansão turística 

- Compreender as características do turismo, na atualidade e o crescimento de novas formas de turismo 

- Conhecer e localizar os principais destinos turísticos, na atualidade 

- Localizar e compreender as características dos diferentes espaços naturais 

- Localizar e compreender os grandes biomas  

- Compreender a zonalidade ou azonalidade da distribuição de fenómenos geográficos 

- Compreender o papel do turismo na difusão de doenças 

- Compreender a fragilidade dos ecossistemas em ambientes extremos 

- Conhecer impactos socioeconómicos, positivos e negativos, da atividade turística 

- Conhecer impactos ambientais negativos do turismo e propor possíveis soluções 

- Conhecer recursos turísticos, tipos de turismo e potencialidades regionais do turismo em Portugal 

- Interpretar e analisar informação gráfica e cartográfica 

- Localizar espaços e fenómenos geográficos 

- Evidenciar rigor na execução/ argumentação 

2. Características e estrutura 

- A cotação total da prova é de 200 pontos. 

- A prova será composta por 2 grupos de questões, constituídos por diversos itens. 

- Todos os itens são de resposta obrigatória. 

- Cada um dos grupos corresponderá aos temas/subtemas e à pontuação indicadas no quadro da página 2 (conteúdos e 

    cotações). 

- Dada a transversalidade dos conteúdos será sempre possível a formulação de itens que obriguem a uma articulação de 

   saberes entre quaisquer dos temas e subtemas. 

- Os grupos são introduzidos por documentos (mapas, gráficos, tabelas, ilustrações, textos ou outros). 

- A prova pode ser composta por itens de tipologia diversificada: itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro/falso, 

  associação) e itens de construção (de resposta curta, de resposta restrita, de resposta extensa). 

3. Critérios de Classificação 

- As classificações a atribuir em cada item são expressas num número inteiro de pontos. 
- Nos itens de seleção só serão válidas as respostas que correspondam de modo inequívoco ao solicitado. 
- Nos itens de construção, que envolvam aplicação e / ou exposição de conhecimentos serão tidos em conta os seguintes 
aspetos: 

- compreensão e aplicação de conceitos fundamentais. 

- utilização de termos específicos da disciplina. 

- interpretação correta de documentos. 

- correta expressão escrita e estruturação das frases. 
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- No caso de a resposta conter 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, mesmo que os elementos em 

excesso contenham elementos corretos. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a 

classificação a atribuir é zero pontos. 

4. Material e duração 

- O aluno só pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

   indelével azul ou preta. 

- Pode utilizar calculadora do tipo não alfanumérico, não programável e régua. 

- Não é permitido o uso de corretor. 

- A prova tem a duração de 90 minutos. Não acresce qualquer tolerância. 

 

5. Conteúdos e Cotações: 

GRUPOS TEMAS CONTEÚDOS 
COTAÇÃO 

(200 Pontos) 

I 

Turismo, 
mobilidade e 
destinos 

 Conceitos/ noções básicas e conhecimentos básicos do planisfério 

físico e político. 

130 a 140 

 Caracterizar e explicar a evolução do turismo 

 Relacionar o turismo com o desenvolvimento dos transportes 

 Explicar a importância socioeconómica do turismo bem como as suas 

vantagens e desvantagens 

 Localizar, caracterizar e explicar a distribuição espacial de diferentes 

espaços naturais 

 Relacionar os climas com a localização e caracterização dos grandes 

biomas  

 Viagens transmeridionais e em latitude: que preocupações e que 

eventuais consequências 

II 
Impactos do 
Turismo 

 Analisar os impactos do turismo nas alterações socioeconómicas e 

ambientais 

 Equacionar o papel do turismo na degradação/preservação dos 

espaços naturais, ambientes extremos 

 Conhecer consequências do turismo em áreas de grande stress dos 

recursos naturais e em diferentes tipos de paisagens humanizadas 

 Conhecer características e impactos do turismo no território nacional 

60 a 70 
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