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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

TEMA 1 

RISCOS 

O aluno deve ter noção dos seguintes aspetos: 

A. Caracterizar o fenómeno: cheia ou inundação 

✓ Subida repentina e anormal do nível médio das águas (rio ou mar). 

B. Conhecer as principais causas: 

✓ Fenómenos meteorológicos extremos; 

✓ Rutura de barragens; 

✓ Construção em leitos de cheia/impermeabilização do solo; 

✓ Outros aspetos considerados relevantes. 

C. Conhecer os perigos/consequências: 

✓ Perda de vidas humanas; 

✓ Destruição de habitações e de outras infraestruturas; 

✓ Elevado prejuízo económico; 

✓ Rutura dos serviços básicos de apoio à população (água, eletricidade, comunicações, educação, 

saúde, alimentação, etc.). 

✓ Outros aspetos considerados relevantes. 

D. Identificar as principais soluções 

✓ Construção de diques e barragens; 

✓ Impedir a construção em leito de cheia; 

✓ Reflorestação; 

✓ Apostar no ordenamento do território, atuando de forma objetiva nas áreas mais susceptíveis à 

ocorrência de cheias; 

✓ Ter Planos de Emergência eficazes, objetivos e atualizados; 

✓ Permitir e incentivar a atuação das ONG, de forma a minimizar o impacte do fenómeno em causa; 

✓ Outros aspetos considerados relevantes. 

E. Localizar áreas geográficas mais suscetíveis a fenómenos extremos. 

✓ Zona intertropical, onde a precipitação é mais intensa e onde os fenómenos meteorológicos 

extremos são mais presentes; 

✓ Junto à foz dos cursos de água (curso inferior), onde a inclinação do terreno é praticamente nula. 
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F. Compreender e saber aplicar medidas de autoproteção. 

✓ Elaborar uma lista dos objetos de valor que cada membro da família deve levar consigo em caso de 

evacuação; 

✓ Identificar os pontos altos onde se pode refugiar; 

✓ Conhecer o local de concentração para uma eventual evacuação e certificar-se de que todos os 

membros da família também o conhecem; 

✓ Conhecer os sinais de aviso de cheias e de evacuação; 

✓ Informar-se das precauções a tomar quanto aos aparelhos elétricos e a gás; 

✓ Fazer seguro de casa e de recheio. 

  

Manter em reserva e em condições de permanente utilização o seguinte material: 

✓ 1 Rádio transístor e pilhas de reserva; 

✓ 1 Lanterna e pilhas de reserva; 

✓ Velas e fósforos ou isqueiro; 

✓ Medicamentos essenciais para toda a família; 

✓ Agasalhos, reserva de roupa e objectos; 

✓ Artigos essenciais e alimentos para bebés (quando necessário); 

✓ Água e alimentos para 48 horas; 

✓ Um documento de Identificação para cada membro da família; 

✓ Fotocópias de outros documentos importantes. 
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TEMA 2 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

O aluno deve ter noção dos seguintes aspetos: 

A. Benefícios de andar a pé: 

✓ Andar a pé é positivo: permite aumentar a nossa autonomia e não ficamos dependentes de outra 

pessoa; 

✓ Quando circulamos a pé a nossa saúde (fazemos exercício físico) e o planeta (redução da emissão de 

gases tóxicos para a atmosfera) beneficiam; 

✓ Andar a pé permite diminuir as despesas com combustível. 

B. Onde podemos circular? 

✓ A pé, trotineta, patins ou skate: devemos circular pelo passeio; 

✓ Trotineta eléctrica e bicicletas: ciclovias ou estrada; 

✓ Crianças com menos de 10 anos podem circular de bicicleta no passeio. 

C. Como circular em segurança? 

✓ Não utilizar dispositivos (telemóveis, mp4, tablets, auscultadores, etc.); 

✓ Estar sempre alerta ao meio envolvente; 

✓ Na ausência de passeio, caminhar sempre de frente para os veículos; 

✓ Atravessar sempre nas passadeiras (nunca a correr); 

✓ Se caminharmos durante a noite devemos usar colete, luz indicadora ou roupa clara; 

✓ Em grupo, redobrar a atenção. 

ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR - FQ 

TEMPO DE PARAGEM DOS VEÍCULOS 

(AFETADO POR…) 

• Velocidade: quanto mais rápido circular um veículo, maior será o tempo de paragem do mesmo. Um carro que 

circule a 50 km/h terá um tempo e uma distância de paragem inferior a um carro que circule a 70 km/h; 

• Peso: quanto mais pesado for um veículo, maior será o seu tempo de paragem e de distância percorrida até o 

mesmo se imobilizar. Um veículo ligeiro demora menos tempo e percorre menos distância até se imobilizar, do 

que um veículo pesado; 

• Condições do piso/Condições meteorológicas: o piso molhado, em comparação com o piso seco, aumenta a 

distância e o tempo de paragem de um veículo. 

• Estado do veículo: o mau estado dos travões e/ou pneus, poderá aumentar a distância de paragem dos 

veículos. 
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ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR - CN 

TEMPO DE REAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

(AFETADO POR…) 

• Drogas, álcool e medicação: afetam o tempo de reação de um indivíduo, condicionando e aumentando o 

tempo de resposta perante uma situação imprevista; 

• Falta de descanso: também afeta o tempo de reação de um indivíduo, pois a falta de descanso torna os reflexos 

mais lentos. 

• A idade: com o aumento da idade, a reacção dos indivíduos também é afetada. 

 


