
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE FRADES 

EXAME – ENSINO PROFISSIONAL 
Disciplina: Geografia  Módulo: B4 – Portugal – A População  Tipo de Prova: Escrita  Duração: 90 minutos  Ano letivo: 2012/2013 

Introdução: O módulo B4 centra-se no estudo das características da população portuguesa e da sua distribuição espacial, privilegiando uma abordagem que permita a 
compreensão de que, seja qual for a unidade espacial utilizada, existem assimetrias na distribuição da população. Interessa conhecer as características actuais da 
população portuguesa e a construção de uma visão prospectiva da sua evolução, equacionando problemas demográficos que, também, afectam a União Europeia. O 
desenvolvimento deste tema pressupõe, ainda, que se veicule a ideia de que a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento socioeconómico 
equilibrado são objectivos fundamentais do ordenamento do território a realizar em várias escalas, através dos diferentes instrumentos de planeamento a aplicar de forma 
articulada. 

Conteúdos Objectivos Estrutura da prova Cotações 
1 - A evolução numérica 
2 - A distribuição espacial 
3 - As estruturas demográ-
ficas 
4 - A emigração e a imigra-
ção 

 

- Conhecer os diferentes momentos censitários 
- Caracterizar a evolução numérica da população na segunda metade do 
século XX até à actualidade 
- Explicar a evolução da população portuguesa 
- Explicar a evolução das taxas de natalidade, em Portugal 
- Explicar a evolução da taxa de mortalidade, em Portugal 
- Explicar o envelhecimento demográfico 
- Relacionar a evolução numérica da população portuguesa, na segunda 
metade do século vinte até à actualidade, com o comportamento das 
variáveis demográficas 
- Caracterizar a distribuição espacial da população portuguesa em 
Portugal 
- Explicar a litoralização da distribuição da população portuguesa 
- Caracterizar a estrutura etária da população portuguesa 
- Explicar a estrutura etária da população portuguesa 
- Caracterizar a estrutura da população activa portuguesa 
- Explicar a estrutura da população activa portuguesa 
- Equacionar problemas da demografia portuguesa 
- Compreender os problemas da população portuguesa 
- Caracterizar a imigração em Portugal 

1 – A prova é constituída por 
oito (8) grupos.                                             
2 – Todas as questões são de 
resposta obrigatória, apresen-
tando a tipologia que se 
segue:                            
2.1. Questões de identi-
ficação de conceitos/noções;                          
2.2 Questões de interpretação 
de mapas, gráficos ou 
figuras;                          
2.3. Questões que implicam 
resposta curta e directa;                                
2.4 – Questões que implicam 
resposta de desenvolvimento.   
 
 

Grupo I: 28 pontos 
Grupo II: 20 pontos 
Grupo III: 23 pontos 
Grupo IV: 18 pontos 
Grupo V: 33 pontos 
Grupo VI: 30 pontos 
Grupo VII: 18 pontos 
Grupo VIII: 30 pontos 

 
 

TOTAL 200 pontos 

 
 



 

 
Material a utilizar:  
Esferográfica, lápis e borracha. 
 
 
Critérios gerais de correcção: 
A classificação a atribuir às respostas deverá ter em conta os seguintes critérios:                                                                                                                           
- Clareza de resposta, tendo em atenção a coerência, a adequação, a pertinência e a articulação das ideias e argumentos utilizados;                                           
- Capacidade de análise e de interpretação dos documentos;                                                                                                                                                            
- Uso de terminologia adequada, quer de natureza científica, quer no domínio da expressão escrita;                                                                                              
- Nas questões de composição curta as respostas deverão versar os conteúdos/conceitos neles implícitos, sendo de privilegiar a objectividade e capacidade de síntese;                                                                         
- Nas questões de composição extensa deverá valorizar-se a correcção/fundamentação científica da argumentação utilizada, bem como a estrutura coerente das respostas. 
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