
MATRIZ DE PROVA PARA RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS EM ATRASO  

 

DISCIPLINA DE Geografia | Módulo n.º 1 – O Quadro Natural de Portugal – O relevo 

Duração: 100 minutos 
 

MATERIAL A UTILIZAR: Esferográfica de tinta azul ou preta. Página | 1  

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

1. As características 

morfológicas de Portugal 

Continental.  

 

 

2. O relevo de Portugal 

Continental no conjunto da 

Península Ibérica.  

 

 

3. A morfologia dos 

arquipélagos dos Açores e da 

Madeira.  

 

 

4. O relevo dos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira e a 

Tectónica de Placas.  

 

 

5. O litoral e o relevo submarino. 

 Descrever características morfológicas de Portugal 

Continental. 

 Relacionar a morfologia de algumas serras com a 

natureza das rochas constituintes.  

 Explicar a orientação das principais serras de 

Portugal Continental.  

 Identificar formas de relevo originadas em 

períodos climáticos diferentes dos atuais.  

 Integrar o relevo de Portugal Continental nas 

grandes unidades geomorfológicas da Península 

Ibérica. 

 Identificar formas de relevo de origem vulcânica 

como as caldeiras e os cones vulcânicos.  

 Caracterizar a morfologia da ilha da Madeira e dos 

Açores 

 Relacionar a morfologia dos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira com a sua origem vulcânica.  

 Localizar em mapas de diferente escala as formas 

de relevo estudadas. 

 Caracterizar a linha de costa de Portugal 

Continental e Insular.  

 Descrever a ação erosiva do mar sobre a linha de 

costa.  

 Caracterizar o litoral de Portugal Continental e 

Insular. 

 Caracterizar a plataforma continental de Portugal 

Continental e Insular.  

 Apresentar algumas potencialidades turísticas do 

litoral e do relevo submarino. 

 

A prova é constituída por um número variável 

de grupos e de itens, todos de resposta 

obrigatória; 

Todos os grupos são introduzidos por mapas, 

gráficos, quadros ou textos; 

A prova é constituída por questões de resposta 

aberta, exigindo composição curta e 

composição extensa e por itens fechados de 

resposta curta, contendo ainda questões de 

escolha múltipla, correspondência e verdadeiro 

e falso. 

 

 

 

 

200 pontos 

 

 

 

 


