
 MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO 

 GEOGRAFIA A - 11.º Ano 
 Duração da Prova: 

 120  minutos  12 de Maio de 2021 

 ORGANIZADOR/ DOMÍNIO  CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 
 ATITUDES  ESTRUTURA  COTAÇÕES  CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 Tema III: Os espaços 
 organizados pela 
 População: 

 As áreas urbanas: 
 dinâmicas internas. 

 Tema IV: A População, 
 Como Se Movimenta e 
 Comunica 

 Tema V: A Integração De 
 Portugal Na 
 União Europeia: 
 Novos Desafios, 
 Novas Oportunidades. 

 Domínios a avaliar: 

 D1  – Analisar questões 
 geograficamente relevantes 
 do espaço português 

 D2  – Problematizar e 
 debater as interrelações no 
 território português e com 
 outros espaços. 

 .. 

 Identificar as unidades que 
 constituem o território português. 

 Conhecer a organização e a 
 evolução das áreas urbanas. 
 Conhecer a evolução e a 
 importância das Áreas 
 metropolitanas nacionais. 
 Identificar os problemas urbanos e 
 diferentes cenários de resolução 
 dos mesmos. 
 Compreender os fenómenos de 
 expansão urbana. 
 Conhecer diferentes estratégias de 
 intervenção urbana. 
 Caracterizar uma rede urbana e a 
 rede urbana nacional. 
 Conhecer os diferentes tipos de 
 modelos urbanos. 
 Compreender a importância das 
 cidades médias. 
 Compreender a importância de 
 inserção da nossa rede urbana da 
 rede transeuropeia. 

 Relacionar o encurtamento das 
 distâncias com o desenvolvimento 
 dos transportes; 
 .  Relacionar a dinamização das 
 atividades económicas com o 
 desenvolvimento dos 
 transportes; 

.  Comparar  as  vantagens  e  as 
desvantagens  dos  diferentes  modos 
de transporte em Portugal; 
.  Conhecer  a  distribuição  espacial 
das  redes  de  transporte  no  território 
português; 
.  Discutir  a  inserção  das  redes  de 
transporte  nacionais  nas  redes 
europeias; 
.  Equacionar  as  questões  da 
segurança,  do  ambiente  e  da  saúde 
resultantes  do  uso  dos  diferentes 
modos de transporte; 
.  Referir  as  vantagens  do  uso  do 
transporte multimodal; 
.  Relacionar  o  aumento  de  relações 
espaciais  e  pessoais  com  a 
modernização  dos  transportes  e  das 
comunicações; 
.  Compreender  a  importância  das 
redes  portuguesas  nos  fluxos 
mundiais e no ciberespaço; 
.  Discutir  as  implicações  do  uso  dos 
transportes  e  das  Tecnologias  de 
Informação e Comunicação na 
qualidade de vida da população. 

 Questões de 
 resposta 

 fechada (de 
 escolha múltipla; 
 de verdadeiro e 

 falso); de 
 resposta curta; e 

 de resposta 
 aberta. 

 D1 -100 p. 
 D2 -100 p 

 TOTAL 
 200P. 

 Objetividade e capacidade de 
 síntese; 

 Clareza da resposta tendo em 
 atenção a coerência, a 

 adequação e a articulação das 
 ideias e/ou argumentos 

 utilizados; 

 Capacidade de análise e de 
 interpretação dos documentos 
 utilizados - gráficos, mapas ou 

 dados estatísticos; 

 Uso de terminologia 
 adequada, quer de natureza 
 científica, quer no domínio da 
 expressão escrita em língua 

 portuguesa. 
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Conhecer  e  compreender  os 
critérios  definidos  pelo  Conselho 
Europeu  para  adesão  dos  PECO;  . 
Reflectir  sobre  as  implicações,  em 
Portugal,  do  alargamento  a  Leste;  . 
Conhecer  as  adaptações  das 
instituições  da  União  Europeia  tendo 
em  vista  o  alargamento;  . 
Reconhecer  a  importância  que  a 
Política  do  Ambiente  tem  vindo  a 
assumir  na  União  Europeia;  . 
Comparar  o  estado  da  Política  do 
Ambiente  de  Portugal  com  o  de 
outros  países  da  União  Europeia;  . 
Discutir  as  realizações  mais 
importantes,  em  Portugal,  no 
domínio  da  Política  do  Ambiente;  . 
Reconhecer  a  existência  de 
disparidades  económicas  e  sociais  a 
nível  regional;  .  Compreender  que  a 
política  comunitária  visa  a  coesão 
económica  e  social  dos  países 
membros. 

 MATERIAL A UTILIZAR  Folha de Prova; esferográfica azul ou preta, calculadora  simples ou científica (não alfanumérica/gráfica).e  régua 
 OBSERVAÇÕES  -- 
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