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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Geografia Módulo 8                       Professor: Carlos Simões 
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 11º 

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

O Turismo no Mundo Atual 
– Uma Indústria 
Globalizante 
 
O Turismo e a Mobilidade 
 
Os Destinos Turísticos 
 
Os Impactos do Turismo 
 
O Turismo em Portugal 

• explicar as implicações entre turismo e a mobilidade 
• reconhecer a existência de condicionantes 
geográficas à mobilidade 
• descrever a oposição climática entre as zonas 
temperadas e as zonas frias do hemisfério norte e do 
hemisfério sul 
• caracterizar as altas latitudes sob o ponto de vista 
climático e geomorfológico 
• descrever as implicações da latitude nas deslocações 
turísticas 
• descrever a diferenciação climática entre as fachadas 
ocidentais e orientais dos continentes 
• descrever as implicações da longitude nas 
deslocações turísticas 
• explicar as implicações da linha internacional de 
mudança de data nas deslocações em longitude 
• referir as características físicas das altas montanhas 
• relacionar a altitude a que se encontram as neves 
perpétuas com a latitude 
• descrever as implicações da variação climática em 
altitude nas deslocações turísticas 
• reconhecer problemas para a saúde humana 
decorrentes das deslocações em latitude, longitude e 
altitude 
• caracterizar os desertos sob o ponto de vista 
geomorfológico e climático 
• localizar as grandes quedas de água com interesse 

 
 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 perfis 
topográficos, gráficos, 
etc. 
 

 

A prova é 

cotada para 

200 pontos 

equivalentes 

a 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.  
 
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 



turístico 
• descrever as características físicas de um fiorde 
• localizar as áreas vulcânicas com interesse turístico 
• debater a importância dos espaços naturais no 
turismo 
• compreender o papel do turismo na 
degradação/preservação dos espaços naturais 
• compreender o papel do turismo na 
degradação/preservação dos ambientes extremos 
• caracterizar os fundos oceânicos e a respetiva vida 
marinha 
• debater o papel do turismo de sol e praia no 
incremento da atividade turística 
• relacionar os principais fluxos turísticos ao nível 
mundial com o turismo de sol e praia 
• debater a importância do turismo na 
degradação/preservação dos litorais 
• referir problemas de saúde associados à qualidade 
das águas balneares e das areias das praias 
• referir características das ilhas tropicais que as 
tornam atrativas como destino turístico 
• debater as consequências do turismo em áreas de 
grande stress dos recursos naturais 
• localizar grandes cidades que constituem destinos 
turísticos importantes 
• compreender o interesse turístico por «ícones» 
arquitetónicos em grandes cidades 
• debater a importância turística dos espaços 
religiosos 
• debater a importância de eventos culturais como 
potenciadores do turismo 
• relacionar os principais fluxos turísticos ao nível 
mundial com o turismo cultural 
• debater as consequências da pressão turística nos 
espaços culturais 
• debater impactos socioeconómicos do turismo em 
áreas com diferente desenvolvimento 
tecnológico 
• referir comportamentos de risco em áreas turísticas 
específicas 
• reconhecer a existência de problemas associados a 
fenómenos de aculturação relacionar a difusão 

A prova apresenta-se 
numa única versão. 

 

 

 

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).  



geográfica de doenças com o aumento da atividade 
turística 
• explicar a importância do aproveitamento 
sustentável do potencial turístico nacional 
• inventariar recursos turísticos em Portugal 
• inventariar problemas ambientais decorrentes da 
implantação do turismo e respectivas infraestruturas 
em Portugal 
• criticar circuitos turísticos existentes no mercado 
• descrever o perfil do turista português 

 
 

MATERIAL AUTORIZADO  

 
Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.  

 


