Escolas | João de Araújo Correia

DISCIPLINA – ANO 10º
DURAÇÃO – 90 MIN

MATRIZ DA PROVA DE AFERIÇÃO
Geografia A

INFORMAÇÃO AOS ALUNOS
Domínios/Temas
Conteúdos
Os recursos hídricos:
- A especificidade do clima português;
. a estação seca estival
. a irregularidade intra e interanual da
precipitação.

- As disponibilidades hídricas:
. as águas superficiais
. as águas subterrâneas.

- A gestão dos recursos hídricos

Objetivos

ANO LETIVO: 2017/2018
DATA:07 / 05 /2018

Estrutura
Tipologia de Itens

Cotação
(200 pontos)

. Reconhecer o papel do ciclo hidrológico na manutenção do equilíbrio da Terra;
. Conhecer a circulação geral da atmosfera na zona temperada do Hemisfério Norte; Grupo I – Questões de
escolha múltipla
. Relacionar a variabilidade da precipitação com a deslocação, em latitude, das
cinturas de altas e baixas pressões;
Grupo II – Questões de
. Analisar as situações meteorológicas que mais frequentemente afetam o estado de
escolha múltipla
tempo em Portugal;
. Explicar os tipos de precipitação mais frequentes em Portugal;
Grupo III – Questões de
. Relacionar a variação da precipitação com a altitude e a disposição do relevo;
escolha múltipla
. Caracterizar o clima de Portugal Continental e Insular;
. Relacionar as disponibilidades hídricas com a quantidade e o tipo de precipitação; Grupo IV – Questões de
escolha múltipla
. Caracterizar a rede hidrográfica;
. Relacionar o regime dos cursos de água com a irregularidade da precipitação;
Grupo V – Questões de
. Conhecer os fatores que interferem na variação de caudal dos cursos de água;
resposta aberta
. Equacionar a necessidade de armazenamento das águas superficiais;
. Conhecer os fatores que condicionam a produtividade aquífera;
Grupo VI – Questões de
. Reconhecer que as atividades humanas interferem na quantidade e qualidade das resposta aberta
águas;
. Equacionar os riscos na gestão dos recursos hídricos;
. Inferir a necessidade de estabelecer acordos internacionais na gestão dos recursos
hídricos;
. Debater medidas conducentes ao controlo da quantidade e qualidade da água;
. Debater a importância do ordenamento das albufeiras e das bacias hidrográficas.
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