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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Geografia Módulo 3                       Professora Filipa Eusébio 
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

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

 

- As grandes bacias 
hidrográficas 

 

- As redes hidrográficas 

 

- As águas subterrâneas 

 

- A gestão dos recursos 
hídricos 

 

- Os recursos hídricos nos 
arquipélagos dos Açores e 
da Madeira 

 

- Caracterizar a distribuição dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, em Portugal Continental; 

- Relacionar a distribuição espacial e temporal dos 
recursos hídricos superficiais com o regime 
termopluviométrico; 

- Relacionar a distribuição dos recursos hídricos 
subterrâneos com a litologia; 

- Compreender a importância das bacias hidrográficas 
enquanto unidades fundamentais para a gestão das 
águas superficiais; 

- Caracterizar redes hidrográficas; 

 - Relacionar as características das redes hidrográficas 
com litologia; 

 - Relacionar situações de risco de cheias com as 
características das redes e das bacias hidrográficas; 

 - Identificar redes e bacias hidrográficas a partir de 
mapas de diferentes escalas; 

- Compreender a distribuição dos recursos hídricos nos 
arquipélagos dos Açores e da Madeira; 

 - Caracterizar o padrão de distribuição dos recursos 
hídricos no território nacional; 

 - Conhecer os principais usos da água, em Portugal; 

- Identificar os principais problemas relacionados com a 
utilização da água; 

- Apresentar soluções que podem ser adotadas para os 
principais problemas decorrentes da utilização da água. 

- Todos os itens são 
de resposta 
obrigatória.  

- Os itens ou grupos 
de itens podem ter 
como suporte um ou 
mais documentos 
(mapas, gráficos, 
tabelas, textos, 
imagens). 

- A prova pode conter:  

* Itens de seleção 
(escolha múltipla, 
associação/ 
correspondência, 
verdadeiro/falso  

* Itens de construção 
(resposta curta, 
restrita e extensa)  

 

 

 

 

A prova é 

cotada para 

200 pontos 

equivalentes a 

20 valores. 

- 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. 

- Nos itens de construção, são atribuídas 
pontuações às respostas, total ou parcialmente 
corretas, de acordo com os critérios específicos.  

 - A utilização do vocabulário específico da disciplina 
e a correção da expressão escrita (ortografia e 
sintaxe) são também critérios gerais a utilizar na 
correção e classificação dos itens de construção. 

  

MATERIAL AUTORIZADO  
Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.  

 


