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1. São inúmeros os obstáculos que explicam o isolamento e a pobreza 

em que se encontram muitos países. 

1.1. Completa o seguinte esquema referindo: 

a) o tipo de obstáculo representado em cada uma das imagens; 

b) três exemplos desses obstáculos. 

1.2. Refere três possíveis medidas para combater o obstáculo ao desenvolvimento representado na 

imagem B. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

1.3. Indica outro tipo de obstáculo ao desenvolvimento em falta no esquema.  
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2. Lê com atenção a seguinte notícia: 

 

Médicos Sem Fronteiras alertam que ébola está fora de controlo 

A epidemia do vírus ébola está totalmente fora de controlo na zona oeste 

de África e há o risco de a doença se conseguir espalhar para mais países 

(…). “Esta é uma epidemia sem precedentes, que não está de todo controlada 

e a situação não para de se agravar, estendendo-se agora à Libéria e à Serra 

Leoa” (…). 

Identificado pela primeira vez na década de 1970 no Zaire (atual República 

Democrática do Congo) e no Sudão, o vírus transmite-se diretamente pelo 

contacto com o sangue, fluidos ou tecidos corporais de pessoas e animais 

infetados e é mortal em 90% dos casos, tendo porém melhor prognóstico 

quando é detetado atempadamente. A doença começa por provocar sintomas 

semelhantes aos da gripe: mal-estar geral, febre e dores de cabeça. A seguir, 

surgem sintomas mais graves, como vómitos, erupções cutâneas, diarreia 

hemorrágica. Só desde fevereiro já morreram quase 700 pessoas devido ao 

ébola na África Ocidental – um número que faz com que este seja o surto mais mortal de sempre. 

 

Público, 30/07/2014 

 

 

 

2.1. Refere o grau de desenvolvimento dos países mais afetados pelo 

vírus ébola.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Enumera três causas para os problemas de saúde pública.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. As ajudas ao desenvolvimento são fundamentais, sobretudo para apoiar 

os países mais pobres. Contudo, estas ações exigem um pacto de 

solidariedade internacional capaz de ultrapassar os insucessos inerentes às 

ajudas internacionais. 

4.1. Refere três razões de insucesso por parte dos: 

a) países doadores: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) países recetores:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


