MATÉRIAS SOBRE QUE INCIDIRÁ CADA UMA DAS PROVAS DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Prova de: GEOGRAFIA

Conteúdos:

1. A posição de Portugal na Europa e no Mundo

1.1. A constituição do território nacional
1.2. A posição geográfica de Portugal
1.3. A inserção de Portugal em diferentes espaços

2. A população, utilizadora de recursos e organizadora de espaços

2.1. A população: evolução e diferenças regionais
2.1.1 – A evolução da população na 2.ª metade do século XX
2.1.2 – As estruturas e comportamentos socio-demográficos
2.1.3 – Os principais problemas socio-demográficos
2.1.4 – O rejuvenescimento e a valorização da população
2.2. A distribuição da população
2.2.1 – Os condicionantes da distribuição da população
2.2.2 – Os problemas na distribuição da população

3. Os recursos naturais de que a população dispõe: usos, limites e
potencialidades

3.1. Os recursos do subsolo
3.1.1 – As áreas de exploração dos recursos minerais
3.1.2 – A exploração e distribuição dos recursos energéticos
3.1.3 – Os problemas na exploração dos recursos do subsolo
3.1.4 – Novas perspectivas de exploração e utilização dos recursos do
subsolo
3.2. A radiação solar
3.2.1 – A acção da atmosfera sobre a radiação solar
3.2.2 – A variabilidade da radiação solar
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3.2.3 – A distribuição da temperatura
3.2.4 – A valorização económica da radiação solar
3.3. Os recursos hídricos
3.3.1 – A especificidade do clima português
3.3.2 – As disponibilidades hídricas
3.3.3 – A gestão dos recursos hídricos
3.4. Os recursos marítimos
3.4.1 – As potencialidades do litoral
3.4.2 – A actividade piscatória
3.4.3 – A gestão do espaço marítimo
3.4.4 – A rentabilização do litoral e dos recursos marítimos

4. Os espaços organizados pela população

4.1. As áreas rurais em mudança
4.1.1 – As fragilidades dos sistemas agrários
4.1.2 – A agricultura portuguesa e a Política Agrícola Comum
4.1.3 – As novas oportunidades para as áreas rurais
4.2. As áreas urbanas: organização e dinâmica internas
4.2.1 – A organização das áreas urbanas
4.2.2 – A expansão urbana
4.2.3 – Problemas urbanos
4.3. A rede urbana e as novas relações cidade-campo
4.3.1 – As características da rede urbana
4.3.2 – A reorganização da rede urbana
4.3.3 – As parcerias entre cidades e mundo rural

5. A população, como se movimenta e como comunica

5.1. A diversidade de modos de transporte e a desigualdade espacial das redes
5.1.1 – A competitividade dos diferentes modos de transporte
5.1.2 – A distribuição espacial das redes de transporte
5.1.3 – A inserção nas redes transeuropeias
5.2. A revolução das telecomunicações e o seu impacto nas relações interterritoriais
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5.2.1 – A distribuição espacial das redes de comunicação
5.2.2 – O papel das TIC no dinamismo dos diferentes espaços geográficos
5.3. Os transportes e as comunicações e a qualidade de vida da população
5.3.1 - A multiplicidade dos espaços de vivência
5.3.2 - Os problemas de segurança, de saúde e ambientais

6. A integração de Portugal na União Europeia: novos desafios, novas
oportunidades

6.1. Os desafios para Portugal do alargamento da União Europeia
6.2. A valorização ambiental em Portugal e a Política Ambiental Comunitária
6.3. As regiões portuguesas no contexto das políticas regionais da União Europeia

Bibliografia Fundamental:
Qualquer manual escolar de Geografia A, do 10.º e 11.º anos.

Bibliografia Complementar (comentada):

Barreto, António (Org.) (2000). A Situação Social em Portugal, 1960-1999, volume II
Indicadores Sociais em Portugal e na União Europeia. Lisboa: Imprensa das Ciências
Sociais/Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Esta obra, de autores diversos, inclui indicadores representativos da situação social
portuguesa

e

indicadores

relativos

às

empresas

existentes

e

respectivos

trabalhadores. Apresenta ainda, tabelas contendo as comparações, desde 1960, entre
os países da União Europeia. Explora também, as dimensões da análise demográfica
de Portugal e da
União Europeia.

Brito, R. S. (1994). Perfil Geográfico. Lisboa: Editorial Estampa.

Nesta obra colectiva é apresentado um quadro geográfico do território nacional, sendo
abordadas questões relativas à morfologia e climatologia, à distribuição populacional,
às actividades económicas, às formas de povoamento, aos transportes, às políticas
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económicas e aos desequilíbrios regionais e às relações entre Portugal e a União
Europeia.

Daveau, S. (1995). Portugal Geográfico. Porto: Sá da Costa Editora.

Nesta obra, dividida em cinco partes, são expostos de uma forma simples, dados de
base
que permitem a qualquer cidadão entender o país. Na primeira parte aborda-se a
posição de Portugal no mundo, sendo analisada a sua situação em termos de
ambiente natural e de relações entre os homens. Na segunda parte, faz-se o
enquadramento de Portugal no contexto da Península Ibérica e do Atlântico. Na
terceira parte, analisa-se a diversidade interna do território, bem como conjuntos
regionais diferenciados. Na quarta parte, abordam-se as marcas da vida rural nas
paisagens. Por fim, as áreas urbanizadas, a sua estrutura em constante mutação e as
suas funções, constituem os temas da última parte.

Medeiros, C. A. (1996). Geografia de Portugal: ambiente natural e ocupação humana
– uma Introdução. Lisboa: Editorial Estampa.

Esta obra apresenta um quadro resumido das principais questões da Geografia de
Portugal, funcionando como uma introdução ao estudo aprofundado das mesmas, por
um lado, apoia-se em trabalhos académicos, bem como em obras de base e, por outro
lado, reflecte a concepção pessoal e a experiência do autor. As matérias estão
divididas por vários capítulos que traçam os diferentes temas da geografia física e
humana de Portugal: o território e a sua posição, o relevo, o clima, a população, as
actividades económicas, as aglomerações urbanas e a estruturação do território e as
suas relações com o exterior.

Salgueiro, T. B. (1992). A Cidade em Portugal: uma Geografia Urbana. Porto: Edições
Afrontamento.

Nesta obra sistematizam-se e organizam-se os conhecimentos de geografia urbana
que possam ser utilizados na definição de políticas urbanísticas. Na primeira parte,
analisa as características morfológicas das cidades portuguesas tendo em conta a sua
evolução histórica e o papel dos diversos agentes e da legislação urbanística na
configuração do território. Em seguida, explica a organização funcional do espaço
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urbano. Por último, aborda o tema das mutações que as cidades sofrem ao longo do
tempo.

Nota 1. A maioria destes livros está disponível na Biblioteca da Escola Superior de
Educação de Leiria.
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