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1. Objeto de avaliação 

O módulo B5 da disciplina de Geografia, pressupõe o estudo da organização interna das cidades, 

das dinâmicas de diferenciação funcional e social, o modo como as cidades crescem, as causas que 

estão subjacentes a esse crescimento, os problemas urbanos e as soluções propostas para mitigar 

ou com vista à resolução destes últimos. Com este módulo pretende-se ainda que os alunos 

analisem a coesão territorial a partir sistema urbano português e europeu. 

 

2. Caraterização da prova 

A prova apresenta 3 grupos de itens que poderão referir-se à realidade portuguesa e/ou incluir 

comparações com outras realidades semelhantes ou contrastantes.  

 

3. Estrutura da prova 

A prova pode incluir os tipos de itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta 

curta, resposta restrita e/ou resposta extensa).  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

 

4. Âmbito dos conteúdos 

Numa altura em que o debate na sociedade se centra na capacidade de sustentabilidade do nosso 

planeta, o programa da disciplina de Geografia tem por objetivo dotar os alunos das ferramentas 

necessárias para realizarem uma análise crítica dos múltiplos desafios que lhes serão colocados, 
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em termos de conhecimento, de competências e de capacidade de adaptação a diferentes 

desafios, quer sociais, quer do mercado de trabalho. 

 

5. Objetivos 

Problematizar o conceito de cidade, através da aplicação de diversos critérios e estudos de caso 

concretos de cidades nacionais e internacionais. 

Caracterizar as áreas funcionais do espaço urbano, com recurso a diferentes tipos de suportes de 

observação. 

Relacionar a diferenciação socioeconómica do espaço urbano com o desenvolvimento dos 

transportes urbanos, em áreas urbanas de média e/ou grande dimensão. 

Associar o crescimento das áreas suburbanas e periurbanas ao dinamismo demográfico e 

funcional dos centros urbanos, a partir da análise de informação de fontes diversas. 

Analisar os principais problemas urbanos e medidas de recuperação da qualidade de vida urbana, 

propostas e/ou adotadas pelos órgãos de decisão, auscultando a população residente e visitante.  

Caracterizar a rede urbana portuguesa, através da análise de mapas e gráficos.   

Identificar os principais efeitos polarizadores das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, a 

nível regional e nacional, comparando mapas ou fontes de informação diversificadas, em 

consonância com a especificidade da disciplina e em articulação interdisciplinar. 

Apresentar medidas conducentes ao equilíbrio da rede urbana, nomeadamente o papel das 

cidades médias, analisando exemplos nacionais e internacionais. 

Debater formas de complementaridade e de cooperação entre as cidades, mediante a análise de 

estudo de caso e de planos de ordenamento territorial a diferentes escalas.  

 

 

6. Material a utilizar 

O/a examinado/a apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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7. Cotações 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em valores) 

ITENS DE SELEÇÃO 

- escolha múltipla 

 

1 a 5 

 

0,5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- resposta curta 

- resposta restrita 

- resposta extensa 

 

 

1 a 10 

 

 

0,5 a 5 

 


