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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE TURISMO 

Matriz da Prova de Exame de Geografia- Módulo B6 

ANO LETIVO: 2016/2017 
ANO DE FORMAÇÃO: 12º ANO (3º ANO DE 

FORMAÇÃO) 
MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS + 30 M TOLERÂNCIA 
MATERIAL: ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA ;  

MÁQUINA DE CALCULAR; RÉGUA 

JÚRI: ANA MARIA CAMPOS 

 

 
DOMÍNIO DE  
REFERÊNCIA 

OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 
ESTRUTURA / TIPO DE 

QUESTÕES 
COTAÇÕES 

B6.1 

As caraterísticas 

do espaço agrário 

 Distinguir espaço agrário de espaço agrícola de 
espaço rural 

 Caraterizar o sistema agrário das diferentes regiões 
agrárias 

 Relacionar a heterogeneidade espacial das estruturas 
agrárias com fatores físicos e humanos 

 Caraterizar a Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 

 Explicar os fatores que condicionam o uso do 
espaço agrícola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Itens de resposta múltipla 

- Itens de correspondência 

- Itens de resposta curta 

- Itens de resposta extensa 

 

50 a 100 

pontos 

B6.2 

 Os problemas da 

agricultura 

portuguesa 

 

 Explicar os problemas estruturais da agricultura 
portuguesa 

 Relacionar o desenvolvimento do setor agrícola com 
as estruturas etária e socioprofissional da população 
ativa agrícola 

 Salientar a importância da pluriatividade na fixação  da 
população rural 

 Problematizar a ocupação do solo considerando as 
suas aptidões 

 Equacionar o grau de autoaprovisionamento de 
Portugal no referente à produção agrícola 

20  a 50 

pontos 

B6.3 

A agricultura 

Portuguesa e a 

PAC 

 Diferenciar os objetivos iniciais da PAC dos das 
respetivas reformas 

 Explicar os reflexos da PAC e das respetivas 
reformas na agricultura portuguesa 

 Reconhecer que a potenciação do setor agrário 
pressupõe transformações no domínio da produção, 
da transformação e da comercialização dos produtos. 

 Discutir impactos ambientais  dos sistemas de 
produção agro-pecuária. 

20 a 50 

pontos 

B6.4 

As novas 

oportunidades 

para as áreas 

rurais 

 Equacionar a valorização das áreas rurais tendo em 
conata o desenvolvimento sustentável dessas áreas. 

 Equacionar o impacto do turismo no 
desenvolvimento das áreas rurais 

 Refletir sobre as consequências da implantação de 
indústrias nas áreas rurais 
 

20 a 30 

pontos 

Total 200 
pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspetos: 
 Utilização de uma escrita clara; 
 Objetividade; 
 Estruturação e argumentação coerentes; 
 Análise e relacionamento adequados de conteúdos; 
 Utilização do vocabulário específico da disciplina. 

 
A ausência de resposta ou resposta de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de rasura ou 
emenda e de onde resulte uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; número sobre 
número; palavra sobre palavra) terá cotação zero. 

 

Nos itens de escolha múltipla a cotação total só será atribuída às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
uma opção incorreta ou mais do que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias. 
 
Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são 
considerados, para efeitos de classificação, os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a 
ordem pela qual são apresentados na resposta, mesmo que os elementos em excesso estejam corretos.  
 
As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas. 
 
Em questões de legendagem, correspondência ou verdadeiro/falso, a cotação é dividida pelos itens 
pedidos. 
 
Nas questões de verdadeiro/falso, se forem assinaladas todas as afirmações como verdadeiras ou todas 
como falsas, a cotação será de zero. 
 
Nas questões de resposta extensa, a cotação será fracionada de acordo com níveis de desempenho ao 
nível do domínio de conhecimentos.  
 
Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 
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