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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 

pontos) 

1. A Competitividade dos 

diferentes modos de 

transporte 

• distinguir meio de transporte de modo de transporte 

 • relacionar o encurtamento das distâncias com o desenvolvimento dos 

transportes 

 • relacionar a dinamização das atividades económicas com o 

desenvolvimento dos transportes 

 • comparar as vantagens e as desvantagens dos diferentes modos de 

transporte 

 

 

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, e verdadeiro e falso. 

 

 

 

2. A distribuição espacial das 

redes de transporte 

 

• conhecer a distribuição espacial das redes de transporte no território 

português 

 • discutir os problemas dos diferentes modos de transporte no território 

nacional 

 • discutir a inserção das redes de transporte nacionais nas redes 

transeuropeias 

 • equacionar as questões de segurança, ambientais e de saúde 

resultantes do uso dos diferentes modos de transporte  

• referir as vantagens do uso do transporte multimodal  

 

200 

Pontos 

 
3. Os transportes e o 

comércio externo 
 

• explicar a importância dos transportes na economia portuguesa  

•compreender a deficiente intermodalidade e conectividade internacional 

dos transportes 

•interpretar mapas distorcidos, de isócronas  

 

 

4. O papel das TIC na 

dinamização dos 

diferentes espaços 

 

 • relacionar o aumento dos fluxos de comunicação com o progresso e a 

rapidez de difusão das TIC 

 • equacionar os impactos das TIC na qualidade de vida das populações 

 • equacionar os impactos territoriais resultantes do desenvolvimento das 

TIC 

  

 

 


