INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
PROVA MODELO
CURSOS
Geografia
Planeamento e Gestão do Território

ÁREAS EM AVALIAÇÃO
Geografia

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DE
MAIORES DE 23 ANOS

INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova é constituída por duas partes. Cada parte tem uma cotação de 200 pontos. A
nota final será a média aritmética, arredondada às centésimas, da pontuação das duas
partes.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Apresente todas as respostas em folhas separadas. Se não assinar as folhas, a prova será
anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve,
no entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.
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Iª Parte
1.
Em 2030, Portugal será o terceiro país do mundo com a população mais envelhecida
(50,2 anos em média), logo depois do Japão (51,5) e da Itália (50,8). Quanto ao número de
habitantes, Portugal vai passar dos atuais 10 milhões para 9,845 milhões em 2030, 9,216
milhões em 2050 e 7,407 milhões em 2100.
Expresso, 30 de Julho de 2015
Explique a tendência identificada apresentando os fatores demográficos mais relevantes que
justificam esta previsão.
2.
A análise espacial baseada nas normais de 1961/90 mostra a temperatura média
anual de Portugal Continental a variar entre cerca de 7°C nas terras altas do interior norte e
centro e cerca de 18°C no litoral sul. Com base nos mesmos dados mostra-se que a
precipitação média anual tem os valores mais altos no Minho e Douro Litoral e os valores
mais baixos no interior do Baixo Alentejo.
Instituto Português do Mar e Atmosfera (adaptado)
Responda a uma das alíneas:
a) Apresente os fatores que explicam a variação da temperatura média anual identificada.
b) Justifique a distribuição da precipitação média anual referida.
***
Na avaliação serão considerados os seguintes parâmetros:
- Conteúdo: relevância e correção das respostas; qualidade e articulação dos juízos
formulados.
- Organização e correção linguística: estruturação da exposição e organização da
informação; correção linguística.

Cotação da Iª Parte: Pergunta 1 = 100 pontos; Pergunta 2 = 100 pontos.
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IIª Parte
1.
A aceleração da urbanização no período contemporâneo traz alterações às cidades
em todo o mundo, pois estas tornam-se o quadro de vida da maioria da população e um
espaço de produção material de riqueza. No pólo oposto, as características próprias do
campo desvanecem-se entre espaços de áreas periurbanas e outras despovoadas (Dunlop,
2009). É notório, no caso da internet, que esta promove teorias alternativas sobre o
desenvolvimento das cidades, devido à prevalência de lógicas de valorização das cidades
por meios digitais. A localização torna-se cada vez mais uma importante componente da
nossa existência, pois a internet reforça a espacialidade dos lugares melhor dotados e
descura os outros: num mundo de crescente diferenciação espacial, nunca foi tão
importante estar bem situado (Beaude, 2012).
Comente o texto referindo-se à revolução das telecomunicações e ao seu impacto nas
relações interterritoriais.
2. Responda apenas a uma das seguintes questões:
a) A rede urbana portuguesa apresenta-se desequilibrada no que se refere à distribuição
espacial das cidades assim como em termos demográficos e funcionais.
Caracterize a rede urbana portuguesa no que se refere aos aspetos considerados. Sugira
formas de atenuar os desequilíbrios referidos.
b) A dimensão e dispersão da maioria das explorações agrícolas portuguesas são um
entrave à modernização da agricultura portuguesa.
Caracterize as explorações agrícolas em Portugal, quanto à sua dimensão, referindo as
diferenças regionais. Indique algumas medidas que possam potenciar o sector agrícola.

***
Na avaliação serão considerados os seguintes parâmetros:
- Conteúdo: relevância e correção das respostas; qualidade e articulação dos juízos
formulados.
- Organização e correção linguística: estruturação da exposição e organização da
informação; correção linguística.
Cotação da IIª Parte: Pergunta 1 = 100 pontos; Pergunta 2 = 100 pontos.

3

