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

A competitividade dos 

diferentes meios de 

transporte; 

 

A distribuição espacial 

das redes de transporte; 

 

Os transportes e o 

comércio externo; 

 

O papel das TIC na 

dinamização dos 

diferentes espaços; 

 

Os transportes e as 

comunicações na 

qualidade de vida das 

populações. 

 

 

Identificar as vantagens e as desvantagens dos diferentes 

modos de transporte para distinguir os fatores que 

influenciam a sua otimização e competitividade, a partir da 

análise estatística e gráfica disponível em fontes 

documentais diversas; 

 

Analisar a distribuição das redes de transporte no espaço de 

Portugal, equacionando os diferentes graus de acessibilidade 

a diferentes escalas; 

 

Analisar a inserção das redes de transporte nacionais nas 

redes europeias, refletindo sobre a posição de Portugal no 

espaço europeu e atlântico, a partir da análise de mapas de 

fluxos; 

 

Mobilizar os conhecimentos acerca dos diferentes modos de 

transporte e suas características para concluir do seu 

impacte ambiental e do seu peso no comércio externo, numa 

perspetiva global, partindo de casos concretos; 

 

Tipos de questões: 

 

De seleção (ex: 

escolha múltipla, 

preenchimento de 

espaços, 

verdadeiro/ falso, 

correspondência); 

 

Questões de 

resposta curta; 

resposta 

restrita e/ou 

resposta 

extensa; 

 

As questões 

podem ser 

acompanhadas por 

documentos, como 

A prova é 

cotada para 

200 pontos. 

As respostas podem exigir a mobilização articulada 

de aprendizagens essenciais transversais à 

disciplina. 

 

Nas questões de seleção, a cotação só é atribuída 

às respostas que apresentem de forma inequívoca 

a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero 

pontos. 

 

Nas questões de resposta curta, resposta restrita 

e/ou extensa que solicitem um número específico 

de elementos, só são considerados para efeitos de 

classificação os primeiros elementos 

correspondentes ao número solicitado. Nestas 

questões, são atribuídas pontuações às respostas 

total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios. 

 

Nos itens de resposta restrita e de resposta 



 

 

 

Compreender o papel e a evolução rápida e transformante 

das TIC na criação de redes económicas, sociais e pessoais, 

na dinamização da economia global, na diminuição das 

distâncias relativas e na minimização de barreiras à difusão 

de ideias e de trabalho colaborativo; 

 

Analisar os diferentes modos de transporte em termos de 

segurança, sinistralidade, conforto e cumprimento de 

horários, a partir de dados estatísticos e/ou outras 

informações específicas; 

 

Emitir opiniões sobre problemas decorrentes da utilização 

dos transportes e das comunicações na qualidade de vida 

das populações e sustentabilidade ambiental, económica e 

social, partindo de estudos de caso à escala local e/ou 

regional e de exemplos de economia circular; 

 

Avaliar o papel dos diferentes modos de transporte e das TIC 

no desenvolvimento da atividade turística do país e dos 

impactes de cada um em termos económicos, sociais e 

ambientais, considerando a especificidade disciplinar e a 

articulação horizontal entre os conhecimentos de várias 

disciplinas. 

textos, tabelas e 

figuras. 

extensa, os critérios de classificação incluem, para 

além do domínio dos conteúdos, o uso correto do 

vocabulário geográfico e a expressão escrita em 

língua portuguesa. 
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