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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 6  

DISCIPLINA Geografia 
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
• Apresentar situações concretas de desigualdades de desenvolvimento e possíveis 

formas de as superar.  

 

 

Título/Tema do Bloco 

 
O porquê das desigualdades de desenvolvimento? 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

3.º ciclo/9.º ano 

1.Tarefa – Realização de exercícios. 

  

Obstáculos ao desenvolvimento. 

 

Selecionar para cada afirmação, as alíneas corretas. 

 

▪ O passado colonial é um obstáculo ao desenvolvimento porque:  

 

A) os recursos naturais foram explorados em função dos interesses europeus. 

B) os recursos naturais foram explorados em função dos interesses locais. 

C) a agricultura de plantação promoveu o desenvolvimento dos países colonizados. 

D) a descolonização propiciou o aparecimento das ditaduras e da instabilidade política. 

 

▪ As catástrofes naturais têm maior impacto nos países em desenvolvimento porque estes 

apresentam:  

 

A) escassos meios técnicos para efetuar a sua prevenção. 

B) modernos meios de socorro. 

C) modernos meios de prevenção de catástrofes. 

D) escassos meios financeiros para a reconstrução das infraestruturas. 
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▪ A maioria dos regimes políticos dos países em desenvolvimento caracteriza-se: 

A) pela ditadura e partidos únicos. 

B) pela corrupção e ausência de liberdade de imprensa. 

C) pelo desrespeito pelos direitos humanos e pela liberdade de imprensa. 

D) pelas eleições livres e democráticas. 

 

 
3.º ciclo/9.º ano 

 

2. Atividade – Elaboração de uma cartografia e de um texto relacionados com os obstáculos políticos – 

crianças-soldado.  

 

❖ Pesquisar informação sobre as crianças-soldado a nível mundial:  

- a sua localização a nível mundial; 

- causas explicativas para que se tenham tornado crianças-soldado; 

- consequências do facto de serem crianças-soldado. 

❖ Elaborar um mapa com a localização das crianças-soldado. 

❖ Redigir um texto com a informação pesquisada e com possíveis soluções para esta problemática. 

❖ Colar o texto e o mapa numa folha de cartolina. 

 

  
(Nota: Possibilidade de realizar esta tarefa com recurso a ferramentas digitais e elaborar, por exemplo, 

uma apresentação ou um filme.) 

 


