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CONTEÚDOS OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. Turismo e Património 

1.1. O Património e a História 

1.2. Património Local e Regional 

1.2.1. Património natural 

1.2.2. Património cultural 

2. O Património como Recurso Turístico 

2.1. Definição de recurso turístico 

2.2. A Tipologia de recursos turísticos 

2.3. A Avaliação dos recursos turísticos 

Reconhecer a importância do património 

para a atractibilidade dos destinos turísticos 

_ Identificar os novos desenvolvimentos e 

teorias em torno do conceito de património e 

a sua 

relação com o desenvolvimento do turismo 

_ Conhecer e valorizar os recursos turísticos 

de cariz histórico-monumental, com impacto 

local e 

regional 

_ Identificar, caracterizar e promover os 

produtos turísticos ligados ao património 

natural, cultural e etnográfico 

_ Reconhecer a importância do património 

A prova escrita poderá integrar 

questões: 

- de escolha múltipla; 

- de resposta aberta de composição 

curta; 

- abertas de composição extensa e 

de resposta orientada. 

Algumas das questões abertas 

poderão implicar necessariamente a 

observação e interpretação de um 

documento introdutório. 

Em todo o tipo de provas se deverá ter em conta os 

seguintes objectivos definidos em todas as disciplinas: 

- utilizar correctamente a terminologia da disciplina; 

- estruturar respostas com correcção formal e de conteúdo. 

Na prova escrita, nas questões de escolha múltipla, serão 

atribuídos zero pontos às respostas em que se apresente:  

– mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção 

correcta);  

– de forma ilegível o número da questão e/ou a letra da 

alternativa seleccionada. 
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local e promovê-lo de forma adequada à 

importância de que se reveste, 

enquadrando-o na região e no país, 

potenciando consequentemente a 

sustentabilidade dos diversos destinos 

turísticos numa perspectiva integradora e 

mobilizadora para uma permanência no 

destino mais prolongada 

_ Identificar e aplicar as regras básicas para 

um planeamento e uma gestão turística do 

património de forma sustentada 

 


