PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
DE MAIORES DE 23 ANOS

20 DE JUNHO DE 2020

INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova é constituída por duas partes. Cada parte tem uma cotação de 200 pontos.
A nota final será a média aritmética, arredondada às centésimas, da pontuação das
duas partes.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser
considerada.
Apresente todas as respostas em folhas separadas. Se não assinar as folhas, a prova
será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia.
Deve, no entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

Parte I

Responda apenas a duas das seguintes três questões:

1.

Comente a seguinte afirmação a partir de exemplos que considere pertinentes:
«As diferenças no acesso e na capacidade de uso das tecnologias da informação
e da comunicação aumentam as desigualdades entre as regiões do mundo e de
cada país e entre os cidadãos».
Arinda Rodrigues, Isabel Barata e Joana Moreira, Geografia A. 11º Ano. Lisboa: Texto Editora, 2009, p. 192 (adaptado).

2. Desenvolva a ideia expressa na seguinte afirmação a partir de exemplos que
considere pertinentes.
«No contexto atual, abrem-se oportunidades que devem proporcionar a
revalorização quer do sistema portuário nacional quer das atividades ligadas ao
transporte marítimo».
António Lopes e Marco Carvalho, Horizontes 11: Geografia A, 11º Ano. Porto: Porto Editora, 2011, p. 234.

3.
Identifique sumariamente os principais desafios e oportunidades que se colocam
à União Europeia perante os últimos alargamentos e, mais recentemente, face ao Brexit.
***
Na avaliação serão considerados os seguintes parâmetros:
- Conteúdo: relevância e correção das respostas; qualidade e articulação dos juízos formulados.
- Organização e correção linguística: estruturação da exposição e organização da informação; correção
linguística.
- Cotação da Parte I: Pergunta 1 = 100 pontos; Pergunta 2 = 100 pontos.

Parte II
Responda apenas a duas das seguintes três questões:
1. Os eventos com precipitação têm duração e intensidade variável em Portugal
Continental. Apresente os principais fatores que justificam esta situação.
2. Descreva e explique, em termos genéricos, a acentuada zonalidade do escoamento
nas bacias hidrográficas portuguesas. Paralelamente, identifique a forma como a
ação humana influencia o regime dos rios.
3. A partilha de recursos hídricos com Espanha constitui uma vulnerabilidade de
Portugal em relação à Espanha, mas que alguns mecanismos de cooperação mútuos
tentam regular. Discuta esta ideia.

***
Na avaliação serão considerados os seguintes parâmetros:
- Conteúdo: relevância e correção das respostas; qualidade e articulação dos juízos formulados.
- Organização e correção linguística: estruturação da exposição e organização da informação; correção
linguística.
- Cotação da Parte II: Pergunta 1 = 100 pontos; Pergunta 2 = 100 pontos.

