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PROVA DE GEOGRAFIA 

(ESTUDANTES INTERNACIONAIS) 

 

_________________________________________________________ 

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

É permitida a utilização de régua, de esquadro e de transferidor. 

Não é permitida a utilização de calculadora. 

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja 
classificado. 

Para cada resposta, identifique o grupo e o item. 

Apresente as suas respostas de forma legível. 

Apresente apenas uma resposta para cada item. 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

PARTE I 

(5 Valores) 

 

Cada resposta certa vale 1 valor. 

As respostas erradas não descontam. As perguntas não respondidas não somam 
nem descontam valores. 

 
1. A diminuição da população residente de, para um determinado período de 

tempo, ocorre sempre que: (1 Valor) 
 
a) A natalidade é inferior à mortalidade e a emigração é superior à imigração.  

b) A natalidade é superior à mortalidade e a imigração é inferior à emigração.  

c) A mortalidade é superior à natalidade e a imigração é superior à emigração.  

d) A mortalidade é inferior à natalidade e a emigração é inferior à imigração. 
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2. Qual dos seguintes Tratados criou oficialmente a União Europeia? (1 Valor) 
 

a) Tratado de Roma (1958).  

b) Tratado de Maastricht (1993).  

c) Tratado de Amesterdão (1999).  

d) Tratado de Nice (2003).  
 
 

3. A sigla BRIC’S refere-se aos seguintes Estados: (1 Valor)  

a) Brasil, Rússia, Indonésia, China e Somália.  

b) Brasil, Rússia, Índia, China e Suriname.  

c) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

d) Brasil, Rússia, Indonésia, China e África do Sul.  

 

 
4.  A importância do ozono estratosférico deve-se: (1 Valor) 

a) À protecção da Terra dos raios ultravioleta.  

b) À protecção da Terra dos meteoritos.  

c) À produção do oxigénio.  

d) À produção do vapor de água. 

 
 

5. Portugal apresentou na ONU, em 2009, uma proposta de alargamento da sua 
plataforma continental para além das 200 milhas náuticas da Zona 
Económica Exclusiva (ZEE), com a finalidade de: (1 Valor) 

a) Permitir dinamizar a exploração “offshore” . 

b) Prolongar os seus direitos de soberania sobre novas áreas do subsolo 
marinho.  

c) Aumentar a área nacional para a instalação de aerogeradores em alto mar.  

d) Garantir a instalação de cabos de fibra ótica entre Portugal e os países 
americanos. 
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PARTE II (4 Valores) 
 
As autoestradas marítimas poderão servir, no futuro, como elemento determinante 
para sustentar o sistema portuário e logístico, desenvolver a economia e captar 
investimento direto estrangeiro. As figuras seguintes representam a carga 
transportada nos principais portos portugueses e da EU e a localização desses 
portos. 

 
 

1. De acordo com as Figuras os portos da UE que movimentaram mais de 
100 milhões de toneladas de carga, em 2012, estão localizados: (1 Valor) 

a) Na Holanda, na Bélgica e na Alemanha.  

b) Na França, no Reino Unido e na Dinamarca.  

c) Na Bélgica, na França e no Reino Unido.  

d) Na Dinamarca, na Alemanha e na Holanda. 

 
2. A elevada concentração de portos europeus na proximidade do Mar do 

Norte explica-se, entre outros fatores, pela: (1 Valor) 

a) Exclusividade na descarga de combustíveis fósseis provenientes da Rússia.  

b) Acessibilidade aos principais portos de mercadorias da América do Sul.  

c) Facilidade de acesso ao mercado sul-asiático através do Canal de Suez.  

d) Proximidade aos principais mercados consumidores da União Europeia. 

 



 
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 

Conselho Técnico-Científico 

Departamento de Transportes e Logística 
 

 

 

 4 

3. A rede de autoestradas do mar, que integra a Rede Transeuropeia de 
Transportes, tem como dois dos seus principais objectivos: (1 Valor) 

a) Reduzir o preço unitário dos produtos transportados e melhorar a 
acessibilidade às regiões do centro da União Europeia.  

b) Reduzir o preço unitário dos produtos transportados e melhorar a 
acessibilidade aos países do Médio Oriente.  

c) Reduzir o congestionamento rodoviário e melhorar a acessibilidade às 
regiões periféricas e insulares da União Europeia.  

d) Reduzir o congestionamento rodoviário e melhorar a acessibilidade aos 
países mais desenvolvidos do continente americano 

 
 

4. O porto de Sines beneficia de um conjunto de condições naturais que 
justificam a sua localização, como, por exemplo: (1 Valor) 

a) A reduzida profundidade das águas e a proteção, proporcionada por um 
tômbolo, da ondulação de NW.  

b) A elevada profundidade das águas e a proteção, proporcionada por um 
cabo, da ondulação de NW.  

c) A elevada profundidade das águas e a proteção, proporcionada por uma 
baía, da ondulação de SW.  

d) A reduzida profundidade das águas e a proteção, proporcionada por uma 
laguna, da ondulação de SW. 
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PARTE III (6 Valores) 
 
O sistema de transportes nacional sofreu, nas últimas décadas, uma profunda 
transformação. 

 
Evolução da rede de autoestradas e da rede de linhas ferroviárias 

eletrificadas, em Portugal, entre 1986 e 2013. 

 
1. De acordo com os dados apresentados qual foi o modo de transporte no qual 

se verificou um maior desenvolvimento a nível nacional? (1 Valor) 

 

2. Numa lógica de mobilidade sustentável que modelo preconizaria para o 

desenvolvimento de uma verdadeira rede de transportes a nível 

nacional/internacional? Indicar para cada um dos modos de transporte 

considerados as suas vantagens/desvantagens. (2,5 Valores) 

 

3. Qual o papel a desempenhar pelas interfaces modais, nomeadamente os 

portos ou as plataformas logísticas? (2,5 Valores) 
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PARTE IV (5 valores) 
 
Evolução da quantidade de sardinha do stock ibérico e evolução do total das capturas 

de sardinha de Portugal e de Espanha, entre 1978 e 2014. 

 
 

1. Apresente algumas medidas que permitam alterar a evolução da quantidade de 

sardinha do stock ibérico registada nos últimos 20 anos e ilustrada na Figura 2. 

Refira igualmente vantagens, para Portugal, do estabelecimento de acordos 

bilaterais de pesca que permitam minimizar os problemas decorrentes da 

evolução das capturas de sardinha (2,5 Valores) 

 

2. Justifique a importância que a Zona Económica Exclusiva (ZEE) Portuguesa 

tem para a economia do país, tendo em consideração os seguintes tópicos de 

orientação - a valorização dos recursos piscatórios/ a necessidade de proteção 

do espaço marítimo/ as questões de soberania nacional/ a valorização 

monetária dos recursos marinhos. (2,5 Valores)  


