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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Geografia Módulo 1 Professor: Carlos Simões  
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

O Quadro Natural de 
Portugal – O Relevo 
 
As características 
morfológicas de Portugal 
Continental 
 
O relevo de Portugal 
Continental no conjunto 
da Península Ibérica 
 
A morfologia dos 
arquipélagos dos Açores e 
da Madeira 
 
O relevo dos arquipélagos 
dos Açores e da Madeira e 
a Tectónica de Placas 
 
O litoral e o relevo 
submarino 

Competências a avaliar: 

 compreender as grandes características do 
relevo de Portugal Continental e Insular 

 compreender a origem das principais formas 
de relevo de Portugal Continental e Insular 

 interpretar aspectos físicos das paisagens 
utilizando quer a observação directa, quer a 
observação indirecta 

 interpretar mapas hipsométricos de 
diferentes escalas 

 localizar espaços e fenómenos geográficos 

 executar croquis simples 

 compreender a importância da valorização do 
património natural 

 manifestar atitudes de respeito pelo 
património natural de modo a legá-lo às 
gerações vindouras em condições de ser 
utilizado 

 manifestar espírito de tolerância e capacidade 
de diálogo crítico 

 manifestar rigor e empenhamento na 
realização das actividades propostas 

Objetivos de aprendizagem: 

 ler mapas de pequena escala 

 ler mapas físicos de grande escala 

 calcular distâncias a partir de um mapa 

 descrever características morfológicas de 

 
 Todos os itens são 
de resposta 
obrigatória.  
 
Os itens ou grupos 
de itens podem ter 
como suporte um 
ou mais 
documentos como, 
por exemplo, 
mapas, gráficos, 
tabelas, textos ou 
fotografias. 
 
 A prova pode 
conter itens de 
seleção (escolha 
múltipla, associação 
ou 
correspondência, 
verdadeiro e falso), 
itens de construção 
(resposta curta, 
resposta restrita e 
resposta extensa) e 
ainda itens de 
construção de 

 
 
 

200 pontos 
- 

20 valores 

 
A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa por 
um número inteiro.  
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser 
claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos. No entanto, em caso de omissão 
ou de engano na identificação de uma 
resposta, esta pode ser classificada se for 
possível identificar inequivocamente o item a 
que diz respeito.  
 
Se o aluno responder a um mesmo item mais 
do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não 
deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 
considerada apenas a resposta que surgir em 
primeiro lugar.  
 
Em cada item de seleção/escolha múltipla 
haverá apenas uma resposta correta. Se o 
aluno optar por mais do que uma, a sua 
resposta nesse item será cotada com zero 
pontos.  
 



Portugal Continental 

 relacionar a morfologia de algumas serras 
com a natureza das rochas constituintes 

 explicar a orientação das principais serras de 
Portugal Continental 

 identificar formas de relevo originadas em 
períodos climáticos diferentes dos actuais 

 integrar o relevo de Portugal Continental nas 
grandes unidades geomorfológicas da 
Península Ibérica 

 identificar formas de relevo de origem 
vulcânica como as caldeiras e os cones 
vulcânicos 

 explicar a formação de cones vulcânicos e de 
caldeiras, nos Açores 

 caracterizar a morfologia da ilha da Madeira 

 relacionar a morfologia dos arquipélagos dos 
Açores e da Madeira com a sua origem 
vulcânica 

 referir a altitude aproximada da serra da 
Estrela, do pico Ruivo, na ilha da Madeira, e 
do Pico, na ilha do Pico 

 localizar em mapas de diferente escala as 
formas de relevo mencionadas neste módulo 

 caracterizar a linha de costa de Portugal 
Continental e Insular 

 descrever a acção erosiva do mar sobre a 
linha de costa 

 caracterizar o litoral de Portugal Continental e 
Insular 

 debater a importância da extensão da 
plataforma continental nos recursos 
piscatórios 

 caracterizar a plataforma continental de 
Portugal Continental e Insular 

 apresentar algumas potencialidades turísticas 
do litoral e do relevo submarino 

 debater a importância do relevo para o 
turismo 

 debater a importância do relevo no 
ordenamento do território 

perfis topográficos, 
gráficos, etc. 
 
A prova apresenta-
se numa única 
versão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos itens de construção, são atribuídas 
pontuações às respostas, total ou 
parcialmente corretas, de acordo com os 
critérios específicos. Nestes itens, sempre que 
é pedido um número determinado de 
elementos, se a resposta ultrapassar esse 
número, a classificação é feita segundo a 
ordem pela qual estão apresentados; a 
indicação de elementos contraditórios anula a 
classificação de igual número de elementos 
corretos.  
 
São também critérios gerais a utilizar na 
correção e classificação dos itens de 
construção:  

 A utilização do vocabulário específico da 
disciplina;  

 A correção da expressão escrita 
(ortografia e sintaxe).  

 



 

MATERIAL AUTORIZADO: 
 
Caneta azul ou preta, lápis, borracha, régua e máquina de calcular científica. 
 
Não é permitido o uso de corretor. 
 

 


