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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Geografia Módulo 2 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 Clima 
 
As características 
climáticas de Portugal 
Continental 
 
A diferenciação climática 
de Portugal Continental 
 
O clima de Portugal no 
contexto dos grandes 
conjuntos climáticos 
europeus 
 
As características 
climáticas dos Açores e 
da Madeira 

Competências a avaliar: 
 compreender as características do clima de 

Portugal Continental e Insular 

 compreender o padrão da distribuição 
espacial da temperatura e da precipitação 

 compreender a variação interanual e intra-
anual da precipitação 

 interpretar de forma sumária cartas 
sinópticas 

 interpretar de forma sumária imagens de 
satélite 

 interpretar blocos-diagrama 

 pesquisar informação meteorológica na 
Internet 

 utilizar técnicas de expressão gráfica e 
cartográfica 

 interpretar mapas com a distribuição de 
diversos elementos do clima 

 debater a importância da valorização 
económica do clima 

 manifestar preocupações relativas à 
necessidade de consolidar uma «cultura de 
risco» 

 relacionada com os fenómenos 
meteorológicos 

 manifestar preocupações relativamente ao 
processo de desertificação 

 manifestar espírito de tolerância e 
capacidade de diálogo crítico 

 manifestar rigor e empenhamento na 
realização das actividades propostas 

 
 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.  
 



 manifestar interesse/preocupação pelos 
problemas ambientais ao nível mundial 

 
Objetivos de aprendizagem: 
 caracterizar a variação anual da temperatura 

em Portugal 

 caracterizar a variação anual da precipitação 
em Portugal 

 explicitar a distribuição espacial da 
temperatura em Portugal 

 explicar o papel do relevo na distribuição 
espacial da temperatura 

 explicitar a distribuição espacial da 
precipitação 

 relacionar a variabilidade da precipitação 
com a deslocação em latitude dos centros de 
alta e 

 de baixa pressão 

 explicar o papel do relevo na distribuição 
espacial da precipitação 

 descrever as situações meteorológicas mais 
frequentes em Portugal Continental, no 
Verão e 

 no Inverno 

 explicitar consequências das situações 
meteorológicas mais frequentes em Portugal 

 Continental 

 explicitar riscos da variação interanual e 
intra-anual da precipitação 

 caracterizar o regime termopluviométrico das 
principais regiões portuguesas 

 explicitar consequências do regime 
termopluviométrico 

 compreender a tendência para a ocorrência, 
cada vez mais frequente, de fenómenos 

 meteorológicos extremos 

 caracterizar as diferenciações climáticas nos 
arquipélagos dos Açores e da Madeira 

 relacionar as características climáticas dos 
arquipélagos dos Açores e da Madeira com a 
sua 

 localização 

 debater a valorização do clima, em Portugal 

 debater as vantagens comparativas do clima 
de Portugal, no contexto europeu 

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. 
 

 


