MATRIZ DE PROVA DE AVALIAÇÃO - ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE
(Portaria 242/2013)

ÉPOCA DE JUNHO/2018 – REGIME NÃO PRESENCIAL
DISCIPLINA DE GEOGRAFIA C | Módulo 3 – Um Mundo de Contrastes
Duração: 90 minutos
CONTEÚDOS

OBJETIVOS

4.1. Um mundo superpovoado?

ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÕES
(Total 200 pontos)

A Prova é constituída por grupos

70

4.1.1. Crescimento populacional mundial

. Explicar os contrastes demográficos existentes a nível mundial;

de questões de resposta curta,

4.1.2. Diferenciação regional

. Compreender que a capacidade de carga da Terra impõe limites ao

de resposta extensa e de escolha

4.1.3. População e recursos

crescimento da população mundial;

múltipla,

sendo

. Debater questões económicas, sociais e éticas decorrentes da aplicação de

questões

de

políticas demográficas;

obrigatória.

todas

as

resposta

. Compreender as consequências das recentes tendências de desaceleração do
crescimento demográfico;
. Debater medidas que contribuam para o uso adequado dos recursos globais
essenciais.
4.2.

Um

acesso

desigual

ao

40

desenvolvimento

. Compreender a existência, a qualquer escala de análise, de um crescente fosso

4.2.1. A fratura económica e social

entre ricos e pobres;

4.1.2. A necessidade de atuação

. Compreender a evolução do conceito de pobreza;
. Relacionar a exclusão social com a situação perante o emprego;
. Explicar as situações de má nutrição da população mundial;
. Relacionar as situações de risco de saúde pública com a pobreza;
. Debater medidas que contribuam para diminuir o fosso entre ricos e pobres;
. Refletir sobre o papel da comunidade internacional no atenuar da pobreza.
90 (60+30)

4.3.

Problemas

ambientais,

impactes

humanos diferentes?

. Compreender a dimensão global de alguns problemas ambientais;

4.3.1. Questões ambientais globais

. Compreender a necessidade de cooperação internacional para a resolução dos

4.3.2.

problemas globais;

Rumo

ao

desenvolvimento

sustentável

. Debater as medidas propostas em conferências internacionais para a

4.3.3. A sustentabilidade do ambiente

resolução dos problemas ambientais globais;

urbano

. Debater o grau de aplicação das medidas acordadas;

MATERIAL A UTILIZAR: Esferográfica indelével azul ou preta
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. Relacionar os diferentes impactes provocados pela degradação ambiental com
o grau de desenvolvimento dos países;
. Debater a capacidade de sustentabilidade das grandes aglomerações urbanas.

MATERIAL A UTILIZAR: Esferográfica indelével azul ou preta
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