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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

1-As características climáticas de 

Portugal Continental 

 

 

2 - A diferenciação climática de 

Portugal Continental 

 

 

3 - O clima de Portugal no 

contexto dos grandes conjuntos 

climáticos europeus 

 

4 - As características climáticas 

dos Açores e da Madeira 

 

• interpretar gráficos termo pluviométricos, mapas, entre outros  

 •  caracterizar a variação anual da temperatura e da precipitação 

em Portugal  

• compreender a distribuição espacial da temperatura e da 

precipitação em Portugal  

 • explicar o papel do relevo na distribuição espacial da temperatura 

e da precipitação 

 • relacionar a variabilidade da precipitação com a deslocação em 

latitude dos centros de alta e baixa pressão  

• interpretar cartas sinóticas 

• reconhecer as situações meteorológicas mais frequentes em 

Portugal, no verão e inverno  

• caracterizar os principais estados de tempo que ocorrem no verão 

e no inverno  

• compreender a variação inter -anual e intra-anual da precipitação 

• explicitar riscos da variação inter anual e intra-anual da 

precipitação 

• caracterizar o regime termo pluviométrico das principais regiões 

portuguesas 

 • caracterizar as diferenciações climáticas nos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira 

relacionar as características climáticas dos arquipélagos dos Açores 

e da Madeira com a sua localização 

• relacionar as características climáticas dos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira com a sua localização  

 • reconhecer as vantagens da valorização do clima, em Portugal 

 

A prova é constituída por quatro 

grupos 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. 
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