
 
 

Exame de Geografia  
Prova Modelo de Acesso 

 
 

- A prova é composta por dois grupos e tem a duração de 90 minutos. 
- Deverá responder a todas as questões do grupo I e escolher dois dos três temas do grupo II.  
- As cotações a atribuir serão de 40% ao Grupo I (8X5%) e 60% ao Grupo II (2x30%) para determinar a classificação final. 
- Nas questões de escolha múltipla, a cotação será anulada se houver mais do que uma opção ou se a resposta não for legível. Caso 

se engane, risque a resposta errada e responda novamente. 

 
Grupo I 

Nas questões deste grupo, assinale a opção que considera a correta para completar a frase, assinalando a respetiva 
letra (apenas uma em cada questão) 

 
1. O Movimento dos Não Alinhados tinha como objetivo: 

A. Dar importância à venda dos produtos agrícolas dos países do Terceiro Mundo. 
B. Não alinharem em guerras. 
C. Conseguirem relações mais justas entre o Norte e o Sul. 
D. Formar um cartel de matérias primas. 
 

2. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo tornou-se bipolar em consequência; 
A. Do surgimento de diversos conflitos regionais apoiados pelas superpotências. 
B. Da construção do Muro de Berlim e da corrida aos armamentos. 
C. Do antagonismo ideológico, político, económico e militar entre as superpotências. 
D. Da procura de hegemonia dos EUA face aos antigos aliados da Segunda Guerra. 
 

3. A Cidadania Europeia foi instituída pelo Tratado de 
A. Amsterdão, em 1997. 
B. Roma, em 1957. 
C. Lisboa, em 2009. 
D. Maastricht, em 1992. 
 

4. A União Europeia define-se como um espaço sem fronteiras internas no qual é assegurada; 
A. A coesão económica e social dos países que passam a integrar a UE. 
B. A utilização de uma moeda comum por todos os Estados-membros. 
C. A livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. 
D. A mobilidade da população activa entre todos os Estados-membros. 
 

5. O Conselho de Segurança é um órgão da ONU que tem como objetivo prioritário: 
A. A deliberação de recomendações sobre questões internacionais. 
B. A coordenação da atividade económica e social da ONU. 
C. O cumprimento de propostas de intervenção em zonas de conflito. 
D. A coordenação da atividade jurídica da ONU. 
 

6. A reorganização económica da Europa de Leste, verificada na década de 90 do séc. XX, originou neste 
espaço: 

A. A implementação de grandes conglomerados estatais. 
B. A suspensão das privatizações. 
C. A implementação de uma economia de mercado. 
D. A diminuição dos mecanismos de liberalização. 
 

7. A importância do ozono estratosférico deve-se: 
A. À proteção da Terra dos raios ultravioleta. 
B. À proteção da Terra dos meteoritos. 
C. À produção do oxigénio. 
D. À produção do vapor de água. 



 
8. As principais causas das chuvas ácidas são: 

A. Os ácidos armazenados nos solos e nos oceanos. 
B. Os lixos acumulados e os gazes industriais. 
C. Os gases poluentes provenientes das indústrias e dos veículos automóveis. 
D. A poluição marinha e terrestre. 

Grupo II 
 
1. “Em 2028, as cinco maiores economias do mundo serão as da China, EUA, Índia, Japão e Brasil. A nível europeu, o melhor desempenho (e o 
segundo melhor a nível do Ocidente) será o do Reino Unido, que termina este ano como a sexta maior economia mundial. Condições 
demográficas positivas, continuação da imigração e menor exposição do que os outros países europeus aos problemas da zona euro, 
combinados com impostos baixos comparativamente com o padrão europeu, vão potenciar um crescimento mais rápido do que nas 
restantes economias ocidentais. 
Daqui a 15 anos, a economia chinesa ocupará o lugar dos Estados Unidos como a maior do mundo. O Reino Unido deverá ser a maior 
economia europeia em 2030, superando a Alemanha. As conclusões constam do relatório anual do World Economic League Table, 
divulgado ontem pelo Centro de Pesquisa Económico e Empresarial (CEBR, na sigla em inglês), que analisa as atuais 30 maiores economias do 
mundo e prevê como passará a ser constituído este Top 30 daqui a cinco, dez e 15 anos. 
O relatório aponta para um domínio da China mais tardio do que alguns analistas previam. A maturidade da economia e as condições 
demográficas desfavoráveis implicam uma inevitável desaceleração do crescimento do PIB chinês, que só deverá ultrapassar o norte-
americano, pela primeira vez desde 1890, em 2028, ano em que será de 33,5 milhares de milhões de dólares (24,4 milhares de milhões de 
euros). Nesse ano, o PIB norte-americano ascenderá a 23,5 milhares de milhões de euros. 
Assim, em 2018, o Reino Unido deverá superar a França e tomar-se a quinta maior economia mundial. Os britânicos voltarão ao sétimo lugar 
em 2023, mas, em 2028, a economia britânica será apenas 3% menor do que a alemã e, dois anos depois, o Reino Unido virá mesmo a 
ocupar o lugar da Alemanha como a maior economia da Europa. No entanto, as perspetivas de crescimento da economia alemã seriam 
muito melhores caso existisse uma rutura do euro. Assumindo que a moeda única se mantém, a economia alemã cairá para o sexto lugar 
das maiores do mundo em 2023. A queda da França, atualmente a quinta maior economia mundial, será mais acentuada: em 2028, será a 
13ª maior do mundo. Também a Itália cairá vários lugares, para o 18.° em 2028. 
Este ano, só haverá duas mudanças nas 20 maiores economias: a Rússia vem ocupar a oitava posição que era da Itália, arrastada pela recessão, 
e o Canadá passa a ser a 10ª maior economia, ultrapassando a índia.” [adaptado de Diário de Notícias, 27-12-2013 .] 
 
1.1. Identifique as principais alterações na hierarquia da economia mundial previstas para 2028. 
1.2. Comente a afirmação: «O centro da economia mundial tende a deslocar-se para Oriente». 
 
 
 
 
2. “Em 1968, enquanto estudava na Mons Officer Cadet School, no Reino Unido, precisei de ir a um hospital. Aí encontrei um médico 
que, para minha surpresa, falava árabe de forma fluente. Percebi que estava há pouco tempo no Reino Unido e perguntei-lhe se 
pretendia ficar por muito tempo ou voltar para casa. Ele respondeu-me com um provérbio árabe que se pode traduzir desta forma: "A 
minha casa é onde eu puder comer". 
As palavras daquele médico permaneceram comigo durante muitos anos, porque sublinhavam a contradição entre a nossa visão 
idealizada de "casa" e a dura realidade da vida, que força pessoas talentosas a deixarem as suas casas. 
O médico era um caso clássico do fenómeno de "fuga de cérebros" que afeta, há várias décadas, os países em desenvolvimento. Estes 
países gastam os seus parcos recursos a educar médicos, engenheiros e cientistas, na esperança de que se tornem motores da prosperidade. 
Depois, assistimos consternados à sua migração para o Ocidente, levando com eles a promessa do seu talento. 
Claro que todos têm o direito de escolher uma vida melhor, em qualquer parte do mundo. Percebemos por que vão. O talento é atraído - 
como um íman - pela oportunidade. 
No entanto, para os países que são deixados para trás, isto parece um infindável ciclo vicioso: eles precisam de talento para criar 
oportunidades; mas, sem oportunidades, o talento gravita nas luzes brilhantes do Ocidente. Na verdade, as Nações Unidas e a OCDE 
relatam que a migração laboral aumentou um terço desde 2000. Um em cada nove licenciados provenientes de África vive e trabalha 
agora no Ocidente. Muitos não voltarão: os trabalhadores qualificados têm seis vezes mais probabilidades de permanecerem longe.” 
[Jornal de Notícias, 4 de julho de 2014, adaptado do artigo de Mohammed bin Rashid AI Maktoum] 
 
2.1. Apresente duas consequências da «fuga de cérebros» para os países de origem. 
2.2. Discuta a necessidade e as estratégias dos países desenvolvidos para atraírem imigrantes qualificados. 
  



 
3. “A riqueza no mundo não está repartida de igual forma, havendo grandes diferenças entre os mais ricos e os mais 
pobres: Os 80 indivíduos mais ricos do mundo têm tanto dinheiro como os 3,5 mil milhões mais pobres 1% da população 
mundial está muito perto de ter mais dinheiro e riqueza do que o resto do mundo, ou seja, que os restantes 99%. Aliás, 
segundo um relatório da organização não-governamental britânica Oxfam, as 80 pessoas mais ricas do mundo já têm 
tanto dinheiro como 50% da população do planeta, ou seja, 3,5 mil milhões de pessoas. Mais grave é que essa riqueza 
tenha crescido 50% em apenas quatro anos, entre 2010 e 2014, nota o relatório. Ou seja, o fosso entre os mais ricos e os 
mais pobres está a crescer. E quem são os milionários do 1 %? Baseando-se nos dados da lista da Forbes, a Oxfam nota 
que 30% dos 1645 milionários são norte-americanos, e que mais de um terço herdou parte ou a totalidade da sua 
riqueza. Mais de 90% são homens e a única mulher no top 10, no último lugar, é Abigail Johnson, presidente da Fidelity 
Investments. A organização não-governamental britânica salienta ainda a predominância de milionários ligados ao setor 
financeiro e a ascensão de outros com negócios no setor da saúde - dois setores que gastam muitos milhões em lobbying. 
No outro extremo, uma em cada dez pessoas não tem o suficiente para comer e mais de mil milhões vivem com menos 
de um euro por dia, salientou a diretora-executiva da agência, Winnie Byanyima. Aliás, 80% da população mundial tem de 
viver com apenas 5,5% de toda a riqueza produzida. O documento é apresentado em vésperas do arranque do Fórum 
Económico, onde Byanyima vai pedir ações urgentes para combater as desigualdades, a começar pelo apertar das regras 
fiscais para contrariar a evasão fiscal, pela criação de salários mínimos ou ainda através da criação de sistemas de 
proteção social para os mais pobres.” [Fonte: adaptado de www.dn.pt, 19 de janeiro de 2015] 
 
4.1. A partir do texto e do gráfico apresentados, 
discuta a relação entre a criação de riqueza e a sua 
redistribuição, de acordo com as tendências 
verificadas e projetadas para a presente década. 
 
4.2. Que mecanismos poderão dar lugar a que se 
reduza este “fosso entre os mais ricos e os mais 
pobres?” 
 

 
 


