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Estrutura

Objetivos

Grupo I
MEIO NATURAL - Definir relevo.

Cotação
(pontos)

Tipologia de Itens
Todas

as

questões

são

de

resposta

obrigatória..

- Definir erosão e conhecer as suas fases.
Itens de resposta fechada:

- Mencionar os diferentes agentes erosivos.
- Definir altitude.
SUBDOMÍNIO 2
O RELEVO

Escolha múltipla

- Identificar lugares com diferentes altitudes.
Verdadeiro/falso

- Identificar e caracterizar as diferentes formas de relevo (montanhas, colinas, planaltos, planícies e vales).
- Conhecer as diferentes formas de representar o relevo (mapas hipsométricos e topográficos).
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Associação.

- Identificar / localizar os grandes conjuntos de relevo do Mundo, da Europa e de Portugal.

Completamento

- Caracterizar o relevo em Portugal (Norte/Sul).
Itens de resposta aberta

- Ler e interpretar mapas, textos e figuras relativas ao relevo.

SUBDOMÍNIO 3

Grupo II

DINÂMICA DE UMA
- Distinguir rede hidrográfica de bacia hidrográfica.
BACIA
HIDROGRÁFICA - Identificar numa figura: rede hidrográfica, bacia hidrográfica, interflúvio, rio principal, afluente, subafluente, nascente e foz.
- Conhecer as secções e as fases da erosão dos rios.
- Identificar os diferentes tipos de vales que se podem encontrar ao longo do percurso de um rio.
- Conhecer as formas de relevo fluvial associadas a cada secção de um rio.
- Definir e indicar os regimes fluviais e referir o regime típico dos rios portugueses.

Todas

as

questões

são

-Localizar os principais rios e bacias hidrográficas de Portugal (luso-espanholas e exclusivamente nacionais)..
- Mencionar vantagens e desvantagens da construção de barragens.
- Ler e interpretar mapas, textos e figuras relativas às bacias hidrográficas..
MATERIAL AUTORIZADO: CANETA OU ESFEROGRÁFICA DE TINTA INDELÉVEL AZUL OU PRETA. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETOR.

resposta

Itens de resposta fechada:
Escolha múltipla
Verdadeiro/falso

- Mencionar e explicar os fatores responsáveis pelos diferentes caudais e regimes fluviais.
- Identificar os diferentes tipos de leito.

de

obrigatória..

Associação.
Completamento
Itens de resposta aberta
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