MATRIZ DA PROVA DE EXAME
(AVALIAÇÃO DO REGIME NÃO PRESENCIAL E AVALIAÇÃO DE RECURSO)

Disciplina – Geografia C (12º ANO)
Módulo 3
Duração da Prova 90 minutos

Modalidade: Prova escrita

Teste escrito composto exclusivamente por questões de resposta obrigatória.

Conteúdo
Módulo3: Um Mundo de
Contrastes
1. Um Mundo superpovoado?
- a evolução da população
mundial
- estabilização da população no
Norte
- crescimento acelerado da
população no Sul
- população e recursos globais
2. Um acesso desigual ao
Desenvolvimento?
- as desigualdades de
desenvolvimento
- emprego e exclusão social
- fome e má nutrição
- pobreza e saúde
3. Problemas ambientais,
impactos humanos diferentes?
- questões ambientais globais e
internacionais
- ambiente urbano

Objectivos
• Explicar os contrastes demográficos existentes ao nível
mundial;
• Compreender que a capacidade de carga da Terra impõe limites
ao crescimento da população mundial;
• Debater questões económicas, sociais e éticas decorrentes da
aplicação das políticas demográficas;
• Compreender as consequências das recentes tendências de
desaceleração do crescimento demográfico;
• Debater medidas que contribuam para o uso adequado dos
recursos globais essenciais.
• Compreender a existência, a qualquer escala de análise, de um
crescente fosso entre ricos e pobres;
• 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;
• Reflectir sobre o papel da comunidade internacional no atenuar
da pobreza.
• Compreender a dimensão global de alguns problemas
ambientais;
• Compreender a necessidade da cooperação internacional para a
resolução dos problemas globais;
• Debater as medidas propostas em conferências internacionais
para a resolução dos problemas ambientais globais;
• Debater o grau de aplicação das medidas acordadas;
• Debater a capacidade de sustentabilidade das grandes
aglomerações urbanas.

Cotações

7 a 10
questões
200 pontos

TOTAL
200 pontos

CRITÉRIOS DE CORRECÇÃO:

Na atribuição das cotações ter-se-á em conta;
 O domínio dos conteúdos
 A utilização concreta do vocabulário
 A construção lógica das ideias
 A expressão correcta da língua portuguesa

