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                                                                                                                                                           Ano letivo  2014/2015 
MODALIDADE 

A prova será um teste escrito com função sumativa sobre as capacidades e competências desenvolvidas, ao longo do módulo, no domínio cognitivo. 

 

CONTEÚDOS  

A prova incidirá sobre os conteúdos programáticos planificados para o 11º ano de escolaridade - módulo 7 (sete), que são os subtemas previstos no programa de 

Geografia dos Cursos Profissionais de Nível Secundário – a saber: 

7.1 – A competitividade dos diferentes modos de transporte 
7.2 – A distribuição espacial das redes de transporte 
7.3 – Os transportes e o comércio externo 
7.4 – O papel das TIC na dinamização dos diferentes espaços 
7.5 – Os transportes e as comunicações e a qualidade de vida das populações 

 

 

COMPETÊNCIAS 

 Distinguir meio de transporte de modo de transporte 

 Compreender a distribuição das diferentes redes de transportes 

 Compreender as vantagens da articulação intermodal dos transportes 

 Compreender o papel dos transportes nas relações entre diferentes espaços, às escalas local, regional nacional, europeia e, mesmo, mundial 

 Compreender as vantagens e as desvantagens dos diferentes modos de transporte 

 Explicar o papel dos transportes como factor de desenvolvimento 

 Explicar o papel dos transportes como geradores de problemas ambientais 

 Avaliar as situações relativas ao desperdício energético/económico no uso dos diferentes modos de transporte e, em particular, à excessiva 
dependência do transporte rodoviário 
 

Disciplina – GEOGRAFIA  

MÓDULO n.º7 (SETE)   

Tema: Portugal – A Mobilidade de Pessoas e Bens 
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 Apresentar formas de resolução de problemas associados à sinistralidade, nos diversos modos de transporte 

 Compreender a deficiente intermodalidade e conetividade internacional dos transportes 

 Compreender o papel das TIC na difusão do conhecimento 

 Explicar o papel das TIC na coesão social e territorial 

 Explicar os reflexos dos transportes e das comunicações na qualidade de vida 
 
 
 

ESTRUTURA, TIPOLOGIA E COTAÇÕES DA PROVA 

 
O teste terá uma estrutura de quatro grupos (I, II, III, IV). 

Cada grupo será constituído por itens de resposta obrigatória (de escolha múltipla, do construção de resposta curta e de resposta extensa), num total de 50 

pontos cada.  

O tipo de itens por grupo e o peso das respetivas cotações são as constantes no quadro seguinte: 

 

TIPOLOGIA DE ITENS 

 

Nº DE ITENS 

 

COTAÇÕES 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

SELEÇÃO 

 

ESCOLHA 

MÚLTIPLA 

 

 

4 

 

 

20 Pontos 

A cotação total do item só é atribuída à resposta que apresente de forma 
inequívoca a única opção correta. 
É classificada com zero pontos a resposta em que seja assinalada: 
– uma opção incorreta; 
– mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO 

 

RESPOSTA 
CURTA 

 

10 
 

100 Pontos 
A cotação total só é atribuída à resposta que apresente de forma inequívoca o 
desempenho expresso e solicitado. 

 

 

 

RESPOSTA 

EXTENSA 

 

 

 

4 

 

 

 

80 Pontos 

A resposta deve apresentar um encadeamento lógico e coerente das ideias, uma 
estruturação e expressão correta das frases e riqueza de vocabulário (através da 
análise e interpretação de textos, frases, imagens, gráficos, mapas, esquemas ou 
figuras). Uso de terminologia adequada, quer de natureza científica, quer no 
domínio da expressão escrita; caso a resposta não utilize uma terminologia 
adequada deve ser classificada, com penalização, se o seu conteúdo for 
considerado cientificamente válido em relação ao solicitado. 

TOTAL: 18 200 Pontos  
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DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos 

 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
As respostas são realizadas em folha própria distribuída pelo estabelecimento de ensino em que é realizada a prova. 

Os alunos podem utilizar, como material de escrita, caneta ou esferográfica, de tinta indelével azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 


