
  

 
 

Geografia 9.º ano – Bloco n.º 2                                                                                                                  Página 1 de 2 

 

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 2  

DISCIPLINA Geografia 
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  • Distinguir crescimento económico de desenvolvimento.  
 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Riqueza ou qualidade de vida? 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

3.º ciclo/9.º ano 

1.Tarefa – Correção dos exercícios. 

  

Indicadores económicos. 

Selecionar a alínea correta para cada afirmação. 

 

▪ Considera uma filial de uma empresa transnacional portuguesa a operar no Brasil. As receitas 

geradas por esta empresa contribuem… 

 

(A) para o PNB português e para o PNB brasileiro. 

(B) para o PNB brasileiro e para o PIB português. 

(C) para o PIB brasileiro e para o PNB português. 

(D) para o PIB português e para o PIB brasileiro.  

 

▪ Considera uma empresa alemã que opera em Portugal. As receitas geradas por esta empresa 

contribuem… 

 

(A) para o PNB alemão e para o PIB português. 

(B) para o PIB português e para o PIB alemão. 

(C) para o PNB português e para o PNB alemão. 

(D) para o PIB alemão e para o PNB português. 
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Crescimento económico e desenvolvimento. 

 

Selecionar a alínea correta. 

 

▪ Qual dos países apresentava, em 2019, um valor de riqueza mais elevado? 

 

A) Brasil 

B) Guiné Equatorial 

 

 

▪ Em qual dos países, em 2019, a população tinha menor acesso a instalações básicas de saneamento? 

 

A) Brasil 

B) Guiné Equatorial 

 

 

▪ Qual dos países apresentava, em 2019, um maior número de médicos por cada 10000 

habitantes? 

 

A) Brasil 

B) Guiné Equatorial 

 

3.º ciclo/9.º ano 

 

2. Atividade – Construção de um jogo alusivo às desigualdades mundiais – a desenvolver pelo aluno. 

 

Indicadores (2019) Brasil Guiné Equatorial 

PIB/capita (dólares) 17.827 21.809 

Esperança média de vida (anos) 75.4 58.4 

Médicos/10000 habitantes 21.5 4 

População que utiliza pelo menos instalações básicas de 

saneamento (%) 

88 66 


