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1.  No trabalho de Geografia de Portugal, o Francisco colou no caderno os mapas das três unidades 
territoriais de Portugal.

Seleciona a opção que refere as três unidades territoriais de Portugal, escrevendo a alínea 
correta.

a)  Portugal, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores.

b)  Portugal continental, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores.

c)  Portugal, Portugal continental e Região Autónoma dos Açores.

R: ___________

2. Seleciona a opção que completa corretamente a afirmação, escrevendo a respetiva alínea.

Os rios exclusivamente nacionais são

a)  o Sado e o Mondego.

b)  o Sado e o Douro.

c)  o Guadiana e o Tejo.

R: ___________
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3. Os textos A e B descrevem duas regiões do litoral da costa portuguesa.

Texto A

Troia caracteriza-se por um extenso areal junto ao mar. Esta região reúne um conjunto de hotéis, 
apartamentos e moradias que recebem muitos turistas, sobretudo no verão.

Texto B

Na costa ocidental do Algarve, há áreas junto ao mar caracterizadas por apresentar um tipo de 
costa alta e rochosa. Aqui, ainda é possível encontrar várias espécies no seu ambiente natural.

3.1.  Seleciona a opção que pode ser comprovada através da leitura dos textos A e B, escrevendo 
a alínea correta.

a)   Nos textos A e B, as áreas descritas inserem-se, respetivamente, nos distritos de Setúbal 
e Faro.

b)   No texto B, a paisagem descrita é natural, enquanto no texto A a paisagem refere, 
também, elementos humanos.

c)  No texto A, descreve-se parte do habitat natural do golfinho roaz-corvineiro.

R: ___________

3.2.  Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem a diferentes formas de relevo do litoral. 

Associa a letra de cada um dos textos, A e B, ao número correspondente à forma de relevo 
do litoral que neles é descrita. Escreve as letras e os números que lhes correspondem.

Formas de relevo do litoral:

1.  Praia

2.  Duna

3.  Estuário

4.  Arriba

R: ________________________________________________
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4.  Das expressões seguintes, três designam aspetos do novo modo de vida criado com a prática 
da agricultura e da domesticação de animais.

Identifica esses três aspetos, escrevendo as alíneas que lhes correspondem.

a)  Olaria e cestaria

b)  Sedentarização

c)  Recoleção

d)  Nomadismo

e)  Pastorícia

R: ___________

5.  Completa o texto, selecionando e escrevendo a opção correta de entre as três apresentadas 
entre parênteses.

Alguns dos primeiros povos que habitaram as margens do mar Mediterrâneo estabeleceram 
contactos comerciais com a Península Ibérica. Através destes contactos, os povos peninsulares 
adquiriram novos conhecimentos: dos fenícios receberam o    A    (bronze; latim; 
alfabeto), com os gregos conheceram a    B    (salga dos alimentos; cerveja; moeda) e 
com os cartagineses aprenderam a    C    (produzir cerveja; salgar os alimentos; fundir 
ferro).

A: _______________________  B: _______________________  C: _______________________

6. No texto seguinte, apresentam-se exemplos da herança árabe.

Depois de termos visitado Guimarães, os meus pais decidiram passar uma semana em Aljezur. 
Nesta região, existem pomares de laranjeiras e muitas oliveiras. Para contar tantas árvores de 
fruto, seria necessário um número composto por vários algarismos.

Escreve as três palavras do texto que refletem a herança árabe na Península Ibérica, de acordo 
com a indicação de cada alínea.

a)  Nome de terra ou região _____________________

b)  Árvore de fruto _____________________

c)  Matemática _____________________
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7.  Lê o Documento 1.

«D. Afonso VI, rei de Leão, deu em casamento, a D. Henrique, a sua filha, D. Teresa, que 
nasceu cerca de 1081 e morreu em 1130. Doou-lhe, ainda, todo o Condado Portucalense, com a 
condição de que o conde o servisse sempre. Indicou-lhe que conquistasse certa terra de Mouros 
e a acrescentasse ao seu condado.»

7.1.  Completa os espaços, escrevendo os séculos correspondentes, em numeração romana, 
com base na informação do Documento 1. 

D. Teresa nasceu no século   A   e morreu no século   B  .

A: _______________________  B: _______________________

7.2.  Seleciona e escreve a expressão correta de entre as opções apresentadas entre parênteses 
para cada alínea.

a)  O rei de Leão que doou o condado foi ________________ (D. Afonso VI; D. Afonso II).

b)   D. Teresa, filha do rei de Leão, casou com o ________________ (Conde D. Raimundo; 
Conde D. Henrique).

c)  D. Teresa foi mãe de ________________ (D. Afonso II; D. Afonso Henriques). 

d)   O marido de D. Teresa deveria conquistar ________________ (certa terra de Mouros;  
o Condado Portucalense).

8. Lê o Documento 2.

Criação de uma feira em Guimarães

«Afonso III, pela graça de Deus rei de Portugal, a todos os de meu reino e aos de todos os 
outros reinos que esta carta virem. Saúde. Sabei que eu mando que se faça uma feira no meu 
castelo de Guimarães. E mando que cada feira dure quatro dias. E, além disso, determino que 
naqueles quatro dias que a feira durar não sejam feitas outras vendas na vila de Guimarães.  
El-Rei o mandou fazer em 1258.»

Transcreve uma expressão do Documento 2, para cada alínea, de acordo com o que é solicitado.

a)  Nome do rei que cria a feira ____________________________

b)  Duração da feira ____________________________

c)  Uma medida para atrair vendedores e compradores ____________________________

d)   Século, em numeração romana, em que o documento foi  
escrito ____________________________
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9. A tabela seguinte apresenta a criação de feiras no reino de Portugal, no período entre 1201 e 
1450.

Período Número de feiras

1201-1225 1

1276-1300 26

1351-1375 2

1426-1450 8

Completa o texto, escrevendo a expressão correta em cada espaço. Recorre, sempre que 
possível, à informação da tabela.

De acordo com a tabela, no período de 1351-1375, foram criadas   A   feiras. O período 
em que foram criadas mais feiras decorreu entre os anos de   B  . As feiras eram criadas 
através de um documento régio denominado   C  . A realização das feiras está associada 
ao desenvolvimento de um novo grupo social, designado   D  .

A: _______________________  B: _______________________

C: _______________________  D: _______________________

10. As afirmações seguintes referem-se à crise de 1383-1385.

Para cada alínea, seleciona e escreve a expressão correta, de entre as opções apresentadas 
entre parênteses.

a)  As Cortes que aclamaram D. João I como rei de Portugal realizaram-se em 
_______________________________ (Coimbra; Leiria).

b)  O Condestável que chefiou o exército português na guerra contra Castela foi  
_______________________________ (João das Regras; Nuno Álvares Pereira).

c)  A batalha travada nos arredores de Leiria, decisiva para a independência de Portugal, 
decorreu em _______________________________ (Atoleiros; Aljubarrota).
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11. Ao longo do século XV, os navegadores portugueses exploraram a costa ocidental africana. 
Este processo desenvolveu-se em três etapas.

Associa cada etapa, 1, 2, e 3, ao nome do responsável por cada uma delas, escrevendo o 
número e a respetiva alínea.

Descrição da etapa

1. Começou no Cabo Bojador e terminou na Serra Leoa.

2. Iniciou-se na Serra Leoa e terminou no Cabo de Santa Catarina.

3. Começou no Cabo de Santa Catarina e terminou na costa oriental africana.

Responsáveis

a) D. João II

b) Pero da Covilhã

c) Infante D. Henrique

d) Fernão Gomes

e) D. Manuel I

R: ________________________________________________

12. Completa os espaços, escrevendo as expressões corretas.

Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança no ano de   A  . Em 1497,   B   
iniciou a sua primeira viagem, que o vai levar a Calecute, na Índia. 

A: _______________________  B: _______________________
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13. Seleciona a opção que completa corretamente cada uma das frases, escrevendo a alínea 
correspondente.

13.1.  O elemento geométrico que divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte e 
o hemisfério sul, é o

a)  equador.

b)  trópico de Capricórnio.

c)  trópico de Câncer.

R: ___________

13.2.  O elemento geométrico que se localiza no hemisfério norte é o

a)  equador.

b)  trópico de Capricórnio.

c)  trópico de Câncer.

R: ___________

14.  Para cada alínea, seleciona, escrevendo, de entre as opções entre parênteses, o continente e 
o respetivo hemisfério que completam corretamente a frase.

a)   Lisboa localiza-se no continente     A     (europeu; africano) e no 
hemisfério     B     (norte; sul).

b)   Angola localiza-se no continente     C     (europeu; africano) e no 
hemisfério     D     (norte; sul).

A: _______________________  B: _______________________

C: _______________________  D: _______________________
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15. A Infanta D. Maria escreveu uma receita para cozinhar galinha desfiada. Escreve o nome de 
dois ingredientes dessa receita trazidos do Oriente.

«Limpem uma galinha e cortem-na em picadinho. Deixem ferver tudo até engrossar; quebrem 
dentro quatro gemas e duas claras; continua-se mexendo; juntem então um pouco de pimenta, 
açafrão e uma colher de banha de porco ou gordura de boi. Sirva-se com canela por cima.»

R: ________________________________________________

FIm DA PROVA


