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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

1. As características do espaço   

agrário 

 

 

 

2. Os problemas da agricultura 

portuguesa 

 

 

 

3. A agricultura portuguesa e a 

Política Agrícola Comum  

 

 

 

4.  As novas oportunidades 

para as áreas rurais  

 

• distinguir espaço agrário de espaço agrícola 

 • caracterizar o sistema agrário das diferentes regiões agrárias 

 • relacionar a heterogeneidade espacial das estruturas agrárias 

com fatores físicos e humanos  

• explicar os problemas estruturais da agricultura portuguesa 

 • reconhecer o papel da floresta na economia nacional 

 • relacionar o desenvolvimento do sector agrícola com as 

estruturas etária e sócio -profissional da população ativa agrícola 

 • salientar a importância da pluriatividade na fixação da 

população rural  

• caracterizar a ocupação da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 

 • explicar os fatores que condicionam o uso do espaço agrícola  

• conhecer a ocupação do solo considerando as suas aptidões 

 • 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 sector agrário pressupõe 

transformações no domínio da produção, da transformação e 

da comercialização dos produtos  

 • equacionar a valorização das áreas rurais tendo em conta 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  

• reconhecer o papel dinamizador dos serviços nas áreas rurais 

 • reconhecer a importância das iniciativas e dos programas 

comunitários para o desenvolvimento rural 

 

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 

 

 

 

 


