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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (PROVA ORAL) - 1ª Fase                                                          
2021 

3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho e Despacho Normativo nº 10- A/2021) - 9º 
Ano de Escolaridade 

Prova 96 

 
 

Competências Questões 

Análise/Argumentação/Relação 

 

30% 

Capacidade de relação, análise e domínio de técnicas de 
exposição e argumentação 

Defina Direitos Humanos.  (5%) 

Comente a frase sublinhada no Documento 1.  (10%) 

 

Mencione o fator físico que explica a diferença do potencial 
hídrico entre os dois países africanos.  (5%) 

Indique a causa, referida no Documento 2, do défice no 
abastecimento de água à população.  (5%)   

Apresente duas medidas do plano nacional da água de Cabo 
Verde  (5%) 

Pensamento Crítico 

 

40% 

Expresse uma opinião crítica sobre um tema, faça comparações 
com outras perspetivas e altere a opinião perante os 
argumentos de outros. 

 

Na sua opinião, qual é o Direito Humano que menos se respeita 
em Portugal? Porquê? O que é preciso mudar para que passe a 
ser mais respeitado?  (20%) 

 

“As sociedades podem minimizar os impactes das secas”. 
Comente a afirmação, expondo a sua opinião.  (20%) 

Comunicação/Criatividade/ 
Colaboração 

 

30% 

Capacidade de estabelecer relação entre outros saberes e 
cidadania  (10%) 

Uso rigoroso da linguagem científica e técnica  (15%) 

Capacidade de trabalhar cooperativamente e com autonomia 
para uma participação ativa na sociedade, de forma solidária, 
colaborativa, que conhece e exerce os seus direitos e deveres 
em diálogo e no respeito pelos outros. (5%) 

 

 

 



Prova 96                                                                                                                                                                             2 I 2 
 

 

1. Leia atentamente o seguinte documento. 

 

1.1 Nelson Mandela foi um defensor dos Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1 

 

2. Leia atentamente o Documento 2 e observe a imagem. 

 

 

Os desafios do acesso à água em Angola e Cabo Verde 

 

«Angola detém um enorme potencial em recursos hídricos, 
mas o défice de acesso à água potável é elevado», 
reconhece Rui Tito, administrador da Empresa de Águas de 
Angola. «Temos regiões em Angola onde há carência de 
água.»  

O défice de abastecimento de água é significativo numa boa parte das capitais provinciais, onde a 
população tem vindo a crescer. 

Cabo Verde, com menor potencial hídrico, tem recorrido ao financiamento externo para os 
programas de melhoria na gestão da água, prevenindo-se contra os ciclos de seca. 

Em Cabo Verde há um plano nacional para o setor da água e saneamento e o objetivo é trabalhar 
na prevenção, mobilizar todos os recursos possíveis, desde a água subterrânea até à 
dessalinização e, agora, águas superficiais, com a construção de albufeiras artificiais. 

 

Adaptado de www.dw. de, 26/09/2014  

 

 

 

«Lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação 

negra. Tenho cultivado o ideal de uma sociedade livre e 

democrática, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e 

com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver e alcançar. 

Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para 

morrer» 

Nelson Mandela 

Doc. 2 

http://www.dw/

