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3. Outras fontes para aprender História

Ficha de Avaliação Diagnóstica
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Grupo I
1. Observa as imagens e lê o texto.

A

B

Santa Maria del Fiore

Marquês de Pombal
C

Coche de D. João V

Artº 1º Os homens nascem e permanecem
livres e iguais em direitos.
Artº 2º Esses direitos são a liberdade, a
prosperidade, a segurança e a resistência à
opressão.
Artº 3º O princípio de toda a soberania
reside, essencialmente, na nação […]
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
26 de agosto de 1789
D

Políticos liberais portugueses

E

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789

1.1. Ordena cronologicamente as imagens de

A

a

E

.

1.2. Faz a correspondência das imagens com os respetivos séculos.
A.

D.

B.

E.

C.

2. Lê o texto.
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F

Nas décadas inaugurais do século XV, o infante D. Henrique lançara do barlavento algarvio as primeiras
expedições de descobrimento e de exploração da desconhecida costa ocidental de África. […] iniciava-se então
um longo processo de expansão marítima, que, décadas mais tarde, haveria de conduzir os navios portugueses
aos mares orientais. […] O avanço seguro das viagens de descobrimentos em direção a regiões mais meridionais
fez antever a possibilidade de circum-navegar a África […]. Esta noção geográfica [no século XV], contudo, não
estava ainda perfeitamente definida e era objeto de enormes confusões.
Loureiro, R. M. (1998). Em demanda do Oriente. Viagens e notícias quatrocentistas. Grupo de trabalho do Ministério da Educação para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

3

Ficha de Avaliação Diagnóstica

F

, as motivações da sociedade portuguesa no início da expansão marítima.

2.2. Comenta a aﬁrmação sublinhada na fonte

2.3. Explicita, a partir da fonte

F

F

.

, o interesse que o Oriente representava para os portugueses.

Grupo II
1. Lê e observa as fontes.
A

O espetáculo mais profundamente revelador é o
da missa do rei, na capela, onde a multidão de
cortesãos, frente à tribuna real, volta as costas
ao padre e ao altar, e “parece adorar o príncipe
e o príncipe adorar Deus”.

B

Hubert Méthevier, Le siècle de Louis XIV, Paris, PUF, 1980

C

[…] Quando na mesma pessoa, ou no mesmo
corpo e magistratura, o poder legislativo está
reunido ao poder executivo, não há liberdade
[…].
Montesquieu, O Espírito das Leis, 1748

1.1. Caracteriza, com base na fonte

4

A

D

No contrato social, a minoria deve submeter-se à
vontade da maioria […]. As decisões que devem
prevalecer são aquelas que representam a vontade
geral […].
Rousseau, O Contrato Social, 1762

, o poder absoluto dos monarcas do Antigo Regime.
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2.1. Explica, partindo da fonte

Ficha de Avaliação Diagnóstica

1.2. Descreve, a partir da fonte

B

, a sociedade de ordens do Antigo Regime.

1.3. Explicita, com base nas fontes
absolutismo monárquico.

C

e

D

, dois aspetos em que os ﬁlósofos iluministas se opunham ao

Grupo III
1. Observa o mapa.
A
Chaves

1.1. Enuncia, a partir do mapa
liberal portuguesa.

A

uma das causas da revolução

Porto

OCEANO
ATLÂNTICO

Almeida

Buçaco 1810
10
Castelo
Branco
Roliça 1808
8

Abrantes

1.2. Nomeia, a partir dos teus conhecimentos, duas diferenças entre
a Constituição de 1822 e a Carta Constitucional de 1826.

Vimeiro 1808
0

100 km
Lisboa
Percursos das invasões
1.ª invasão (1807-1808)
2.ª invasão (1809)
3.ª invasão (1810-1811)

Fortiﬁcações
das linhas de
Torres Vedras
Principais batalhas

Grupo IV
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1. Elabora um texto de cerca de 100 palavras, na tua folha de resposta, sobre o papel de Fontes
Pereira de Melo na industrialização do país. Na tua resposta atende aos seguintes tópicos:
– Medidas para o desenvolvimento dos transportes e das vias de comunicação;
– Medidas para o desenvolvimento da agricultura;
– Medidas para o arranque da industrialização.

5

Critérios
Ficha de de
avaliação
correção
sumativa
– Ficha de
n.º Avaliação
1
Diagnóstica

Critérios de correção
Grupo III

1.
1.1. A, C, B, E, D.
1.2. A – Século XVI
B, C e E – século XVIII;
D – século XIX.
2.
2.1. O clero pretendia expandir a fé cristã; a nobreza
ambicionava cargos e terras; a burguesia, o acesso
a novos mercados e produtos; o povo desejava melhorar as suas condições de vida.
2.2. No século XV, o conhecimento que os europeus tinham do Mundo era muito limitado e, por isso,
criavam-se mitos, fantasias, em torno dos locais e
povos desconhecidos [FF].
2.3. Atingir o Oriente foi, desde o início da Expansão, um
desejo dos portugueses. Assim, ocupariam o lugar
dos muçulmanos no comércio das especiarias e
das sedas orientais.

1.
1.1. Invasões francesas a Portugal e consequente fuga
da família real para o Brasil [FA].
1.2. Constituição de 1822 foi elaborada pelas Cortes
Constituintes e a Carta foi doada pelo rei D. Pedro IV
ao país; na Constituição o rei e o governo detinham
o poder executivo; na Carta, o rei tinha o poder executivo e o poder moderador.

Grupo II
1.
1.1. Concentração de todos os poderes nas mãos do rei;
entendia-se que o poder real era de origem divina.
1.2. Sociedade de ordens dividia-se em clero, nobreza e
povo, era hierarquizada e estratiﬁcada [FB].
1.3. Opunham-se à concentração de poderes do rei e à
inﬂuência dos grupos privilegiados na tomada de
decisões [FC e FD].
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Grupo IV
1. Em 1851 iniciou-se em Portugal uma nova etapa política – a Regeneração – marcada pela estabilidade política tão desejada e necessária ao desenvolvimento
económico do país. A ﬁgura de Fontes Pereira de
Melo, Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, confunde-se com este período histórico pelas
reformas económicas no domínio dos transportes e
vias de comunicação, agricultura e indústria. Assim,
nos transportes e vias de comunicação:
– Mandou construir as pontes D. Maria I e D. Luís,
no Porto; estradas e o primeiro troço de caminhos de ferro (Lisboa ao Carregado); instalou o
telégrafo e o telefone, criou os selos postais e
construiu vários portos.
– Introduziu novas máquinas e utensílios agrícolas;
aumentou a área de cultivo e introduziu os adubos químicos, a seleção de sementes; desenvolveu a cultura do vinho, do arroz e da batata; incentivou-se a criação de gado; criaram-se
instituições que facilitassem o acesso ao crédito.
– Desenvolveu várias indústrias: têxtil (algodão e
lã), moagem, conservas, cortiça, adubos e metalomecânica, com a introdução da máquina a
vapor. Surgiram, assim, grandes concentrações
fabris em Lisboa, Porto e Covilhã.
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Grupo I

Produz um discurso coerente, correto e
fundamentado, utilizando de forma adequada o
vocabulário específico da disciplina.

Conhece as prioridades da política fontista.

Aplica o conceito de sociedade de ordens,
partindo da análise de fonte iconográfica.
Utiliza conceitos (absolutismo monárquico e
iluminismo) para comparar realidades de
períodos diferentes (sécs. XVII e XVIII).
Compreende os condicionalismos da revolução
liberal portuguesa, através da análise de fonte
cartográfica.
Conhece as características da Constituição de
1822 e da Carta Constitucional de 1826.
Relaciona a estabilidade política em meados do
século XIX com as tentativas de modernização
económica durante a Regeneração.

Aplica o conceito de absolutismo monárquico.

Compreende as motivações da expansão
marítima portuguesa.
Interpreta fontes historiográficas.
Compreende os condicionalismos da expansão
marítima europeia e portuguesa.
Interpreta fontes historiográficas.

– Personalidades do liberalismo português.

– Revolução Francesa;

– Arte barroca;

– Arte do Renascimento;

Situa no tempo, através de fontes iconográficas,
personalidades, acontecimentos, processos,
expressões artísticas:

– Personalidades do liberalismo português.

– Revolução Francesa;

– Arte barroca;

– Arte do Renascimento;

Reconhece, através de fontes iconográficas,
personalidades, acontecimentos, processos,
expressões artísticas:

Grupo
IV

Grupo
III

Grupo
II

Grupo
I

1.

1.2.

1.1.

1.3.

1.2.

1.1.

2.2.
2.3

2.1.

1.1.
1.2.

Grupo Questão
1

2

3

Ficha de Avaliação Diagnóstica

Metas Curriculares / Capacidades
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4

5

6

7

8

9

10

11

Turma

Data

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Ano

Grelha de aferição diagnóstica
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Fichas de Avaliação Sumativa NEE

• Fichas de avaliação sumativa por domínio e subdomínio

3. Outras fontes para aprender História

Ficha de avaliação sumativa n.º 1
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 9 A Europa e o Mundo no limiar do século XX
Subdomínio 9.1. Apogeu e declínio da influência europeia.
Subdomínio 9.2. As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra.

Grupo I
Apogeu e declínio da influência europeia
1. Lê o texto e analisa o gráﬁco.
%
45
40
35
30
25
20
15
10

A superioridade da Europa no início do século XX.

1.1. Indica a razão pela qual é necessário, segundo o autor da fonte

A

, recorrer à exportação.

1.2. Refere qual o destino das exportações a que se refere o autor da fonte

1.3. Mostra, através da análise do gráﬁco
do século XX.

B

Resto do
mundo

Capitais investidos
no mundo

Produção industrial

B

EUA

França

0

Jules Ferry, Tonkin e a Mãe-Pátria, 1890

Resto da
Europa

5
Alemanha

A política colonial é filha da política
industrial. Para os Estados ricos, onde os
capitais se acumulam e onde a produção
cresce continuamente […], a exportação é
absolutamente essencial, sem ela não há
prosperidade, nem investimento em capitais,
nem empregos […]. Ora, os mercados
europeus estão saturados; é necessário,
portanto, encontrar consumidores noutras
partes do mundo.

Inglaterra

A

A

.

, por que razão a Europa é a maior potência mundial no início

1.4. Faz corresponder os elementos da coluna A com os elementos da coluna B.
Coluna B

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

Coluna A
1) Motivos de ordem económica

•

• a) Necessidade de aﬁrmar o poderio militar

2) Motivos de ordem cultural

•

3) Motivos de ordem política

•

• b) Necessidade de matérias-primas e
mercados para escoar produtos
• c) “Missão civilizadora” – expansão da língua,
cultura, religião

9

Ficha de avaliação sumativa n.º 1
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1.5. Deﬁne colonialismo.

2. Observa atentamente o mapa e a imagem que se seguem.
C

ANGOLA

M
OCEANO

OÇ

AM

BI

QU

E

OCEANO
ÍNDICO

AT L Â N T I C O

0

400 km

Fronteiras atuais
de Angola e
Moçambique

D

Ultimato Inglês. Gravura de Rafael Bordalo Pinheiro

2.1. Refere o nome pelo qual ﬁcou conhecido o mapa apresentado na fonte

2.2. Explica por que razão surge o Ultimato Inglês, em 1890

D

.

3. Ordena cronologicamente os seguintes acontecimentos.
a) Início da 1.ª Guerra Mundial
b) Formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente
c) Guerra das trincheiras
d) Assassinato do Arquiduque Francisco Fernando
e) Guerra de movimentos
f) Fim da 1.ª Guerra Mundial

10

C

.

Ficha de avaliação sumativa n.º 1

4. Atenta nas fontes que se seguem.
F

E

Há na Europa duas forças opostas e
irreconciliáveis, duas grandes nações que
procuram estender o seu campo de ação
a todo o mundo e impor-lhe o seu
domínio comercial. […] Um milhão de
minúsculas disputas estão à beira de
transformar-se na maior causa de guerra
a que o mundo alguma vez assistiu.
Saturday Review, 11 de setembro de 1897

4.1. Dá um título à fonte

E

.

4.2. Esclarece o signiﬁcado da frase sublinhada na fonte

F

.

4.3. Diz o nome pelo qual ﬁcou conhecida a segunda fase da 1.ª Guerra Mundial.

4.4. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as falsas.
a) Portugal participou na 1.ª Guerra Mundial ao lado dos Alemães.
b) A entrada dos Estados Unidos no conﬂito ajudou os Aliados rumo à vitória ﬁnal.
c) A Rússia negociou a saída da guerra no Tratado de Versalhes.
d) A 1.ª Guerra Mundial termina a 11 de novembro de 1918 com a vitória dos Impérios Centrais.

Grupo II
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

1. Seleciona a opção correta.
1.1. A Rússia de inícios do século XX era, sob o ponto de vista político:
a)

Governada por um czar que possuía um poder absoluto.

b)

Governada num regime democrático com um parlamento: a Duma.

c)

Governada pelos grandes proprietários rurais.

11

Ficha de avaliação sumativa n.º 1

a)

A Rússia era fortemente industrializada, tinha um operariado forte e uma agricultura
desenvolvida.

b)

A Rússia era pouco industrializada, mas tinha uma agricultura mecanizada.

c)

A Rússia era pouco industrializada e a maioria da sua população era camponesa.

1.3. Sob o ponto de vista social:
a)

Os camponeses russos viviam num regime servil e o operariado enfrentava o desemprego.

b)

Os camponeses russos possuíam a maior parte das terras, mas o operariado vivia em
condições difíceis.

c)

Operários e camponeses russos apesar de enfrentarem diﬁculdades, apoiavam o regime
em vigor.

2. Completa os espaços em branco no texto.
Em
de
as forças políticas insurgiram-se em Petrogrado
. A partir deste momento estabeleceram-se na Rússia
contra o governo do Czar
governos provisórios. Simultaneamente, começou a surgir um outro poder, o dos bolcheviques, liderados
e Trotsky. Assim, em
de 1917, os
por
.
tomaram o poder e começaram a tomar medidas para instaurar no país um regime

3. Descobre, na sopa de letras, o nome de quatro protagonistas da Revolução Russa.
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A

R

T

Q

E

U

I

O

P

R

E

F

G

E

R

R

T

G

E

S

N

D

Y

S

N

L

F

E

R

K

I

R

Y

T

R

O

T

S

K

Y

C

A

R

A

L

R

R

T

O

V

2.

O

F

T

L

E

N

O

A

S

E

3.

L

A

R

I

N

I

T

L

T

S

4.

A

U

E

N

I

N

E

D

A

X

U

I

L

E

N

I

N

E

D

U

O

P

Q

F

O

S

L

U

S

T

1.
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1.2. Sob o ponto de vista económico:

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.º 1

Grupo I

Grupo II
1.
1.1. Opção correta: a)
1.2. Opção correta: c)
1.3. Opção correta: a)
2. Em fevereiro de 1917 as forças políticas insurgiram-se
em Petrogrado contra o governo do Czar Nicolau II.
A partir deste momento estabeleceram-se, na Rússia,
governos provisórios. Simultaneamente, começou a
surgir um outro poder, o dos bolcheviques, liderados
por Lenine e Trotsky. Assim, em outubro de 1917, os
bolcheviques tomaram o poder e começaram a tomar
medidas para instaurar no país um regime socialista.
3. 1. Lenine;
2. Trostsky;
3. Estaline;
4. Nicolau

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

1.
1.1. Os mercados europeus estavam saturados.
1.2. Outros continentes.
1.3. A Europa era uma potência industrial e ﬁnanceira.
1.4. 1-B; 2-C; 3-A.
1.5. Colonialismo é a forma de dominação política, económica e cultural utilizada por um país sobre outros territórios e povos. O colonialismo tem sido
utilizado sob diversas formas, ao longo dos séculos, pelos países mais fortes.
2.
2.1. Mapa cor-de-rosa [FC].
2.2. O Ultimato inglês (1890) deveu-se à insistência de
Portugal em manter a reivindicação de ocupar os
territórios entre Angola e Moçambique, previstos
no Mapa cor-de-rosa.
3. b); d); a); e); c); f).
4.
4.1. Gravura do assassinato do Arquiduque Francisco
Fernando.
4.2. A Grã-Bretanha e a Alemanha tinham interesses
paralelos no domínio do comércio mundial e, por
isso, desenvolveram-se rivalidades e os nacionalismos exacerbaram-se.
4.3. Guerra das trincheiras.

4.4. F; V; F; F.
a) Portugal participou na 1.ª Guerra ao lado dos
Aliados;
b) A Rússia negociou a saída da guerra no Tratado
de Brest-Litovsky;
c) A 1.ª Guerra Mundial termina a 11 de novembro
de 1918 com a vitória dos Aliados.
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Apogeu e declínio da influência europeia
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra

Conhecer e
compreender a
Revolução
Soviética

Conhecer e
compreender as
transformações
económicas do
pós-guerra

Conhecer as
transformações
geopolíticas
decorrentes da
1.ª Grande
Guerra

Conhecer e
compreender as
causas e o
desenrolar da
1.ª Guerra
Mundial

Conhecer e
compreender o
imperialismo do
século XIX

8
6
6
8
6
6
3
3

2.2.

3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

1.1.

1.2.

TOTAL

100

6

6

2.1.

3.

6

1.5.

6

9

1.4.

2.

6

1.3.

3

6

1.2.

1.3.

6

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)

Grupo I

Grupo II

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Ficha de Avaliação Sumativa 1 NEE

Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 1

3. Outras fontes para aprender História

Ficha de avaliação sumativa n.º 2
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 9 A Europa e o Mundo no limiar do século XX
Subdomínio 9.2. As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra.
Subdomínio 9.3. Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar

Grupo I
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra
1. Lê o texto e observa a imagem.
A

Atualmente, a mulher tem quase as
mesmas vantagens políticas e
educacionais que o homem […]. No
entanto, a política nunca foi mais
desleal nem mais interesseira do que
nos dias de hoje em que a mulher tem
direito de voto, e a educação parece ter
levado algumas mulheres a pensar que
a sua grande finalidade na vida é
imitarem os homens. […] Já tenho
mesmo ouvido dizer, em tom de elogio,
que a mulher moderna já não vê o
casamento como o seu objetivo na vida,
ansiando antes por uma profissão que
lhe permita viver com independência,
sem apoio do homem.
Sheila Kaye-Smith, “The new women”,
Living Age, 1929

B

Os loucos anos 20

1.1. Refere, a partir da fonte

A

1.2. Diz, com base na fonte

, o que entendes por “emancipação feminina”.

A

, duas conquistas da mulher no período após a 1.ª Guerra Mundial.

B

, duas características do período conhecido como “os loucos anos 20”.
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1.3. Aponta, com base na imagem
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Ficha de avaliação sumativa n.º 2

C

D

E

2.1. Indica, com base nas fontes apresentadas, três meios de comunicação de massas.

2.2. Refere a importância da rádio no contexto da cultura de massas.

16
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2. Observa as imagens que se seguem.

Ficha de avaliação sumativa n.º 2

3. Observa as imagens que se seguem.
F

G

H

3.1. Completa o esquema que se segue, utilizando as pistas apresentadas.

1

S
2

U

3

R

4

R
E
5

A
L

6

I
S

7

M
O

1. Nome do autor do quadro

F

.

2. Corrente estética associada ao quadro
3. Nome do quadro

G

F

.

.

4. Corrente estética que deforma a realidade para lhe dar maior poder expressivo.
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5. Nome do autor do quadro

H

.

6. Tendência arquitetónica iniciada pela escola Bauhaus.
7. Apelido do poeta português que participou na criação do grupo “Orpheu”.

17
NVIVH9DP_FA_02

Ficha de avaliação sumativa n.º 2

Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar
1. Assinala com um V as respostas verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as
falsas.
a) A monarquia portuguesa vivia uma situação económica de crise, em ﬁnais do século XIX.
b) O Partido Republicano não tinha muito apoio por parte da sociedade portuguesa.
c) O descontentamento social levou D. Carlos a entregar a cheﬁa do governo a João Franco, em 1907.
d) D. Carlos governou Portugal até 1910.
e) A 3 de outubro de 1910 foi implantada a República em Portugal.

2. Preenche o diagrama que se segue.
CONSTITUIÇÃO DE 1911

Poder executivo
Congresso da República

Tribunais

3. Observa as fontes que se seguem.
N.º de escolas
8000
7000

7126

6000
5000

5552

4000
3000
2000
1000
0

I

18

A lei da separação da
Igreja do Estado

J

1910

1926

O ensino durante a
1.ª República

3.1. Enuncia, a partir das fontes I e J , as
principais medidas de carácter político
económico e social tomadas pela 1.ª República.
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Grupo II

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.º 2

Grupo I

Grupo II

1.
1.1. O direito ao voto e a ter uma proﬁssão.
1.2. Emancipação feminina signiﬁcou a libertação da
mulher. Os movimentos feministas que lutam pela
igualdade de direitos e de oportunidade entre homens e mulheres.
1.3. Duas características entre as seguintes: novas formas de sociabilidade diurna e noturna (em cafés,
restaurantes, casas de chá e em cabarés, clubes e
casinos); novos géneros musicais (jazz) e novos estilos de dança (swing e o charleston); nova imagem
da mulher: cabelo curto, saia pelo joelho, uso de
maquilhagem.
2.
2.1. Rádio, imprensa e cinema.
2.2. A rádio tornou-se, no princípio do século XX, numa
forma de transmissão de informação, de publicidade
e de música. A cultura entrou nos lares através de
concertos e de peças teatrais radiofónicas. Teve,
também, um importante papel enquanto instrumento
de propaganda política de alguns governos.
3.
3.1. 1. Picasso;
2. Cubismo;
3. O Grito;
4. Expressionismo;
5. Kandinsky;
6. Funcionalismo;
7. Pessoa.

1. V; F; V; F; F.
b) O Partido Republicano foi ganhando muitos adeptos em ﬁnais do século XIX.
d) D. Carlos governou Portugal até 1908.
e) A 5 de outubro de 1910 foi implantada a República
em Portugal.
2.
CONSTITUIÇÃO DE 1911

Poder executivo

Poder
legislativo

Poder judicial

Presidente da
República e
Governo

Congresso da
República

Tribunais
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3.
3.1. A nível político, decreta-se a separação da Igreja do
Estado e a Lei do Divórcio. No domínio económico,
aumentou a utilização de adubos e a mecanização
da agricultura; na indústria, desenvolveram-se alguns setores, como o dos têxteis, conservas de
peixe, moagem, metalurgia, cortiça, entre outras;
no comércio: desenvolveram-se as vias e meios de
comunicação. A nível social, houve o reconhecimento do direito à greve e foi estabelecido o horário
semanal de 48 horas, estabeleceu-se a escolaridade obrigatória entre os 7 e os 10 anos, desenvolveu-se o ensino técnico, criaram-se as Universidades de Lisboa e do Porto, abriram-se museus,
bibliotecas, escolas e universidades populares.
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As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após guerra
Portugal: da 1.ª República à Ditadura Militar

Conhecer e
compreender as
realizações e
dificuldades da
1.ª República

Conhecer e
compreender a
crise e a queda
da Monarquia
Constitucional

Conhecer e
compreender as
transformações
socioculturais
das primeiras
décadas do
século XX

12

10

12

10

11

1.3.

2.1.

2.2.

3.1.

1.

TOTAL

3.1.

100

14

7

12

1.2.

2.

12

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)

Grupo I

Grupo II

20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Ficha de Avaliação Sumativa 2 NEE

Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 2

3. Outras fontes para aprender História

Ficha de avaliação sumativa n.º 3
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 10 Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial
Subdomínio 10.1. Crise, ditaduras e democracias na década de 30

Grupo I
Crise, ditaduras e democracias na década de 30
1. Observa o gráfco que se segue.
1.1. Diz, com base no gráﬁco A , por que razão se
considera a crise de 1929 uma “crise de
superprodução”.

(%)
180
160
140
120
100
80
60
1927

28

29

Estados Unidos

A

30

31

32

Alemanha

33

34

35

Reino Unido

36

37

França

Índices de produção entre 1927-1937

1.2. Seleciona a opção correta.
1.2.1. A 24 de outubro de 1929:
a) ocorreu o crash da bolsa de Nova Iorque, quando as ações foram postas à venda e ninguém
as comprou.
b) ocorreu o crash da bolsa de Nova Iorque, quando os lucros das empresas desceram de
forma alarmante.
c) a bolsa de Nova Iorque registou o maior lucro de sempre.
1.2.2. A crise ﬁnanceira provocou:
a) a descida dos preços, o aumento do consumo e uma subida do número de desempregados.
b) a subida de preços, diminuição de consumo e quebra no número dos desempregados.
c) a descida de preços, diminuição do consumo e aumento do desemprego.
1.2.3. A crise mundializou-se devido:
a) à retirada dos capitais americanos investidos na Europa e à redução das importações.
NVIVH9DP_FA © Porto Editora

b) à retirada dos capitais americanos investidos na Europa e à 1.ª Guerra Mundial.
c) à falência das empresas americanas, ao desemprego e à falta de mão de obra.
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Ficha de avaliação sumativa n.º 3

a) retirar ﬁnanciamento à economia, criar postos de trabalho e conceder subsídios de desemprego.
b) ﬁnanciar a economia, criar postos de trabalho e conceder subsídios às empresas que
contratassem novos trabalhadores.

2. Observa o mapa que se segue.
B

ISLÂNDIA

M AR DO

D

B

NORTE
FINLÂNDIA
NORUEGA
SUÉCIA

E

ESTÓNIA

C

IRLANDA

LETÓNIA
LITUÂNIA

DINAMARCA MAR

BÁLTICO

INGLATERRA

URSS

HOLANDA

OCEANO

BÉLGICA

ATLÂNTICO

FRANÇA

ALEMANHA

CHECO
SLOVÁ
QUIA
ÁUSTRIA
SUÍÇA
HUNGRIA

ROMÉNIA
JUGOSLÁVIA

TUG

AL

Regime comunista

POR

Estados fascistas
ou autoritários
Países de
democracia liberal

POLÓNIA

ITÁLIA
ESPANHA

M AR NE GRO

BULGÁRIA
ALBÂNIA
TURQUIA

GRÉCIA

A

0

M AR M E DITE RRÂNE O

2.1. Identiﬁca o nome dos líderes políticos apresentados no mapa

B

500 km

.

A–
B–
C–
D–
E–

3. Lê o texto que se segue.
C

A nossa conceção racial não acredita de forma nenhuma na igualdade das raças humanas.
Pelo contrário, reconhece que o seu valor é mais elevado. Sente assim a obrigação de favorecer
a vitória do melhor e do mais forte, de exigir a subordinação dos piores e dos mais fracos. Os
Arianos foram os únicos fundadores de uma humanidade superior, a que criou a civilização
[…]. O Estado totalitário deve ser o Estado da responsabilidade total. Requer de cada um o
cumprimento total do seu dever perante a Nação. O cumprimento desse dever sobrepõe-se ao
carácter privado da existência individual.
Hitler, Mein Kampf, 1923

3.1. Aponta, com base na fonte

22

C

, três características do nazismo alemão.
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1.2.4. O New Deal, plano lançado pelo presidente Roosevelt para responder à crise, consistiu em:

Ficha de avaliação sumativa n.º 3

3.2. Faz corresponder os elementos da coluna da esquerda aos da coluna da direita que lhe correspondem.
Coluna B

Coluna A
1) Polícia política alemã

•

• a) Hitler

2) Defensores da raça ariana

•

• b) Nazismo

3) Duce

•

• c) Fascismo

4) Führer

•

• d) Gestapo

5) Polícia política italiana

•

• e) OVRA

6) Defensor do Estado Corporativo

•

• f) Mussolini
• g) Estaline
• h) PIDE

4. Atenta nas imagens que se seguem.
D

CONSTITUIÇÃO DE 1933

E

Poder Legislativo

Poder Executivo

Poder Judicial

Tribunais

Assembleia Nacional
eleita por 4 anos

Governo cheﬁado
pelo Presidente
do Conselho

Presidente da
Républica eleito
por 7 anos

Sufrágio universal com restrições

F

A Mocidade Portuguesa
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4.1. Diz, com base na fonte

E

, como ﬁcou organizado o poder político na Constituição de 1933.

4.2. Enuncia, a partir das fontes

D

e

F

, três características do Estado Novo.
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Ficha de avaliação sumativa n.º 3

Coluna A
a) Salazar
b) Estado Novo
c) PIDE
d) União Nacional

Coluna B
• 1) Regime antiparlamentar
• 2) Órgão de propaganda do regime
• 3) Presidente do Conselho
• 4) Movimento político de apoio ao regime
• 5) Polícia política
• 6) Prisão política

•
•
•
•

5. Observa as fontes que se seguem.
(%)
100
80
60
40
20
0
1924
Rendimento nacional

1928

Produção industrial
H
G

1937
Produção agrícola
Volume de negócios do
comércio a retalho

Índice de produtividade na URSS no período estalinista

O culto a Estaline

5.1. Refere, partindo da fonte

G

, três características do regime político estalinista.

5.2. Explica, com base na fonte H , de que forma a coletivização dos meios de produção e a planiﬁcação
da economia contribuiram para a evolução da economia soviética no período estalinista.

6. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas.
a) A Frente Popular era um partido político espanhol.
b) A França adotou, em 1937, um regime de extrema-esquerda.
c) Entre 1936 e 1939 a Espanha viveu um período de guerra civil.
d) A Guerra Civil espanhola opôs republicanos e monárquicos.
e) A partir de 1939 vigorou em Espanha a ditadura do general Salazar.

24

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

4.3. Relaciona os nomes da coluna da esquerda, com os elementos da coluna da direita.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.º 3

Grupo I

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

1.
1.1. A partir de meados da década de 20 do século XX o
consumo estagnou, mas a produção continuou a
crescer. Assim, muito do que era produzido não encontrava comprador e daí a crise de superprodução.
1.2.1. Opção correta: a)
1.2.2. Opção correta: c)
1.2.3. Opção correta: a)
1.2.4. Opção correta: a)
2.
2.1. Lideres políticos:
A – Benito Mussolini;
B – Adolf Hitler;
C – António de Oliveira Salazar;
D – Francisco Franco;
E – Estaline.
3.
3.1. Referir três das seguintes características:
antiparlamentar; racista; autoritário; repressivo;
expansionista; etc.
3.2. 1-D; 2-B; 3-F; 4-A; 5-E; 6-C

4.
4.1. O poder executivo cabe ao Presidente da República
que nomeia o Governo; o poder legislativo está nas
mãos da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa e o poder judicial cabe aos Tribunais.
4.2. Referir três das seguintes características:
antiparlamentar, antidemocrático; autoritário; colonialista e corporativista, instituições deenquadramento de massas, ausência de liberdade de expressão, entre outras.
4.3. A-3; B-1; C-5; D-4
5.
5.1. Referir três das seguintes características:
regime repressivo (existência de purgas no Partido
Comunista para eliminar opositores), totalitário;
existência do culto da personalidade do chefe; controlo da cultura; ausência de liberdade de expressão.
5.2. A coletivização dos meios de produção e da terra e
a planiﬁcação da economia, com o estabelecimento
de planos quinquenais pelo Estado, a prioridade à
indústria pesada, à eletriﬁcação do pais e à produção cerealífera com vista a acabar com a dependência externa, transformaram a URSS numa potência industrial e militar.
6. F; V; V; F; F.
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Crise, ditaduras e democracia na década de 30

Conhecer e
compreender as
respostas dos
regimes
demoliberais à
“Crise de 1929” e
à Grande
Depressão da
década de 30.

Conhecer e
compreender o
regime totalitário
estalinista
implantado na
União das
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas (URSS)

Conhecer e
compreender a
emergência e
consolidação do
Estado Novo em
Portugal

Conhecer e
compreender a
emergência e
consolidação
do(s) fascismo(s)
nas décadas de
20 e 30

Conhecer e
compreender a
Grande
Depressão dos
anos 30 e o seu
impacto social

3
9
9
9
9

1.2.4.

2.1.

3.1.

3.2.

4.1.

TOTAL

100

7

10

5.2.

6.

8

5.1.

9

3

1.2.3.

4.3.

3

1.2.2.

9

3

1.2.1.

4.2.

9

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)

Grupo I
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Ficha de Avaliação Sumativa 3 NEE

Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 3

3. Outras fontes para aprender História

Ficha de avaliação sumativa n.º 4
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 10 Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial
Subdomínio 10.2. A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

Grupo I
A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução
1. Preenche os espaços em branco no texto.
Nas décadas que antecederam a 2.ª Guerra Mundial começou a surgir, um pouco por toda a Europa, um
que ameaçaram a paz entre as nações. É o caso
conjunto de regimes políticos
, liderada por Adolf Hitler ou da Itália, liderada por
. Nos anos
1930, alguns episódios vieram intensiﬁcar o clima de instabilidade, como a anexação da Áustria por parte
da Alemanha ou a invasão da Etiópia por parte da Itália. Assim, a situação foi-se agravando e, a
de setembro de
, a Alemanha invadiu a
dando início à 2.ª Guerra Mundial.

2. Lê o texto.
A

Os anos de 1933 a 1939 foram os da grande cruzada
antifascista, que prosseguia, de vitória em vitória, até à
derrota final. […] Em primeiro lugar foi a provocação de
Hitler à Sociedade das Nações. […] Depois, a sua arrogância
ao repudiar o Tratado de Versalhes.
A. Koestler, Hieróglifos

2.1. Menciona, com base na fonte

A

, dois motivos que estiveram na origem 2.ª Guerra Mundial.
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2.2. Descreve os acontecimentos que levaram a Inglaterra a declarar guerra à Alemanha.
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Ficha de avaliação sumativa n.º 4

Narvik

Alemanha de Hitler

SUÉCIA
FINLÂNDIA

MA R
DO
REINO NOR TE

IRLANDA

PO

RTU

GA

L

ATLÂNTICO

B

Helsínquia

DINAMARCA

Riga
PAÍSES
BÁLTICOS

novembro
1939
Leninegrado
junho
1940

Moscovo

junho
URSS
abril
1941
1940
Varsóvia
Berlim
setembro
1939
maio
1939
POLÓNIA
BÉLGICA
1940
setembro
junho
Estalinegrado
Paris
Lvov
ALEMANHA 1940
1940
1941 1941
ESLOVÁQUIA
FRANÇA
Odessa
SUÍÇA 1942
HUNGRIA
ROMÉNIA
Vichy
Belgrado
MAR NE GRO
ITÁLIA JUGOSLÁVIA Bucareste
ESPANHA
Sóﬁa
Roma
BULGÁRIA
ALBÂNIA
TURQUIA
1939
GRÉCIA
MA R M ED ITER RÂ NEO
Atenas
PAÍSES
UNIDO
BAIXOS
Londres 1940

OCEANO

0

NORUEGA

Regiões ocupadas
(setembro 1939-maio 1940)
Aliados da
Alemanha
em 1940
Ocupações
soviéticas
País não ocupado
pela Alemanha
Países neutros
Ofensivas
Alemãs
Alemãs (Batalha
de Inglaterra)
Italianas
Soviéticas

300 km

A Europa nos primeiros anos da 2.ª Guerra Mundial

3.1. Identiﬁca as principais potências em confronto

B

.

3.2. Refere o nome dos pactos militares estabelecidos:
3.2.1. Entre a Alemanha e a Itália.

3.2.2. Entre a Alemanha e o Japão contra a URSS.

3.3. Indica, a partir do mapa
1939 e 1940).

B

, quais as primeiras movimentações do exército alemão na Europa (entre

3.4. Diz o nome pelo qual ﬁcou conhecido o estilo de guerra utilizado pelos alemães na primeira fase da
2.ª Guerra Mundial.
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3. Atenta no mapa.

Ficha de avaliação sumativa n.º 4

4. Atenta nas imagens.
C

D

E

4.1. Completa o esquema que se segue, utilizando as pistas apresentadas.
2

4
5

3

7

1

6

1. Ataque aéreo que levou à entrada dos EUA na 2.ª Guerra Mundial
2. Nome dado ao massacre de judeus em campos de concentração

C
E

.

.

3. 6 de junho de 1944 – dia do desembarque das tropas aliadas em França.
4. Local onde desembarcaram as tropas aliadas a 6 de junho de 1945.
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5. Cidade libertada pelo exército vermelho.
6. Arma utilizada pelos EUA para pôr termo à 2.ª Guerra Mundial

D

.

7. Cidade devastada a 6 de junho de 1945 com recurso a uma arma nuclear.
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Ficha de avaliação sumativa n.º 4

5.1. Ainda antes do ﬁnal da guerra, os líderes da União Soviética, EUA e Inglaterra reuniram-se:
a) nas Conferências de Nuremberga e Ialta.
b) nas Conferências de Ialta e Potsdam.
c) nas Conferências de Potsdam e Nuremberga.
5.2. Nestas conferências foram tomadas várias decisões, entre elas:
a) a divisão da Alemanha em três zonas de inﬂuência, a sua desmilitarização e perda
de territórios conquistados.
b) a divisão da Alemanha em quatro zonas de inﬂuência, a sua desmilitarização e perda
de territórios conquistados.
c) a desmilitarização e perda de territórios da Alemanha.
5.3. Em 1945 a ONU foi criada com o objetivo de:
a) beneﬁciar os países mais pobres ajudando-os economicamente.
b) preservar a paz e resolver os conﬂitos entre as nações europeias.
c) preservar a paz e resolver paciﬁcamente os conﬂitos entre todas as nações.

6. Preenche o esquema que se segue.
ESTRUTURA DA ONU

1.

Agrupa todos os Estados
membros

Conselho de Segurança

5 membros permanentes:
China
Reino Unido
França
2.
3.

30

4.

Alguns organismos
especializados da ONU

FAO
Executa as decisões da
Assembleia Geral e do
Conselho de Segurança

5.
6.
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5. Seleciona a opção correta.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.º 4

Grupo I
3.3. Entre 1939 e 1940, a Alemanha atacou a Dinamarca
e a Noruega e submeteu os Países Baixo, a Bélgica
e grande parte da França. Em 1940 apenas a Inglaterra, Espanha, Suíça e Suécia escapavam ao domínio nazi [FC].
3.4. Guerra Relâmpago.
4.
4.1. 1. Pearl Harbour;
2. Holocausto;
3. Dia D;
4. Normandia;
5. Berlim;
6. Bomba atómica;
7. Hiroshima
5.
5.1. Opção correta: b).
5.2. Opção correta: b).
5.3. Opção correta: c).
6. 1. Assembleia Geral
2. Estados Unidos da América
3. URSS
4. Secretariado
5. UNESCO
6. OMS
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1. Nas décadas que antecederam a 2.ª Guerra Mundial começou a surgir, um pouco por toda a Europa, um conjunto
de regimes políticos ditatoriais que ameaçaram a paz
entre as nações. É o caso da Alemanha, liderada por Adolf
Hitler ou da Itália, liderada por Mussolini. Nos anos 1930,
alguns episódios vieram intensiﬁcar o clima de instabilidade, como a anexação da Áustria por parte da Alemanha
ou a invasão da Etiópia por parte da Itália. Assim, a situação foi-se agravando e, a 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polónia dando início à 2.ª Guerra Mundial.
2.
2.1. A Alemanha abandonou a Sociedade das Nações
em 1933, restabeleceu o serviço militar e orientou a
produção industrial para o rearmamento do país,
violando os princípios da SDN e o Tratado de Versalhes.
2.2. Em 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a
Polónia, de surpresa.
3.
3.1. As potências do Eixo (Impérios) e Aliados (democracias).
3.2.
3.2.1. Pacto de Aço
3.2.2. Pacto Anti-Komintern
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A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

Conhecer e
compreender as
consequências
demográficas,
económicas e
geopolíticas da
2.ª Guerra
Mundial

Conhecer e
compreender a
origem, o
decorrer e o
desfecho do
conflito

7
7
9

5.2.

5.3.

6
100

7

5.1.

TOTAL

7

6

3.2.2

4.1.

6

3.2.1

8

8

3.1

3.4

10

2.2

9

8

2.1

3.3

8

1

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)

Grupo I
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Ficha de Avaliação Sumativa 4 NEE

Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 4

3. Outras fontes para aprender História

Ficha de avaliação sumativa n.º 5
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 11 Do Segundo após-guerra aos anos 80
Subdomínio 11.1. A Guerra Fria

Grupo I
A Guerra Fria
1. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as
falsas.
a) Após o ﬁm da 2.ª Guerra estabeleceram-se regimes comunistas na Europa de Leste.
b) O presidente Truman decidiu apoiar economicamente a Europa através do Plano Marshall.
c) Para ajudar economicamente os países do bloco leste, a URSS criou o Kominform.
d) A NATO surge como resposta ao Pacto de Varsóvia.
e) A NATO e o Pacto de Varsóvia são organizações de carácter militar.

2. Lê o texto e observa a imagem.
MAR
BÁ LT I C O

MAR
DO NORTE

Hamburgo

Hanover

HOLANDA

ZONA BRITÂNICA

Berlim

René Remond, Introdução à História do nosso tempo

80°

Cape Canaveral
G o lf o
do
M é x ic o

OCEANO
ATLÂNTICO

EUA
Miami

BAHAMAS

ZONA
SOVIÉTICA

Base naval
dos EUA
Bases dos
mísseis
soviéticos

ZONA

Frankfurt
CHECOSLOVÁQUIA

FRANÇA

Frota
soviética

Key West

ZONA
AMERICANA
FRANCESA

Bloqueio naval
norte-americano

ÁUSTRIA

Trópico de Câncer
Havana
CUBA
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JAMAICA

200 km
80°

B

Cortina de ferro

Guantánamo

0

0

SUÍÇA

20°

POLÓNIA

A democracia parece, pois, [em 1945], estabelecida
duradouramente nas instituições internacionais.
[…] Ora, menos de dois anos mais tarde os vencedores estão
desunidos. Dois blocos hostis confrontam-se numa forma de
guerra inédita para a qual é necessário inventar um nome,
mais exatamente uma imagem […] A situação de 1947 é o
mais diferente possível da que o mundo esperava em 1945.

A

20°

C

Corredores aéreos

100 km

Aeroportos

O bloqueio de Berlim

HAITI REPÚBLICA
DOMINICANA PORTO
RICO
90°

Tensão em Cuba
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Ficha de avaliação sumativa n.º 5

2.2. Identiﬁca os “dois blocos hostis” a que se refere o autor da fonte

A

.

2.3. Enuncia, a partir das fontes B e C , três acontecimentos que mostrem o clima de tensão existente
entre as duas superpotências nos anos que se seguiram à 2.ª Guerra Mundial.

3. Procura, na sopa de letras, as respostas às questões que se seguem.
3.1. Nome do partido criado em 1945, em Portugal, para concorrer às eleições desse mesmo ano.

3.2. Nome do general que concorreu às eleições para a Presidência da República de 1949, em Portugal.

3.3. Nome do general que concorreu às eleições presidenciais de 1958, em Portugal e que foi assassinado
em 1965.

3.4. Conﬂito iniciado durante a década de 1960 para manter a posição portuguesa no território africano.
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2.1. Indica, a partir da fonte A , o nome pelo qual ﬁcou conhecida “a forma de guerra inédita” que surge
após a 2.ª Guerra Mundial. De seguida, deﬁne esse conceito.

Ficha de avaliação sumativa n.º 5

4. Assinala a opção correta em cada uma das aﬁrmações.
4.1. Jean Monet e Robert Schuman criaram:
a) a União Europeia.
b) a CEE.
c) a CECA.
4.2. Com a CEE:
a) as pessoas passaram a poder circular livremente entre os estados-membros.
b) passaram a poder circular livremente entre os estados-membros pessoas mercadorias
e capitais.
c) foram abolidos os direitos alfandegários.
4.3. Com o Tratado de Maastricht determinou-se:
a) a criação de uma moeda única e cooperação na justiça
b) a criação de uma moeda única, cooperação na justiça, criação de uma política agrícola
comum.
c) a criação de uma moeda única, cooperação na justiça e a criação de uma política comum
de segurança.

5. Observa as fontes que se seguem.
D

O Movimento das Forças Armadas que acaba de cumprir com
êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos tempos da
nossa História, proclama à Nação a sua intenção de levar a cabo,
até à sua completa realização, um programa de salvação do país e
de restituição ao povo português das liberdades cívicas de que vem
sendo privado.
Movimento das Forças Armadas, Proclamação no dia 25 de abril de 1974

N.° de emigrantes (milhares)
950
850
750
650
550
450
350
250
150
50
0

F
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E

1931
a
1940

1941
a
1950

1951
a
1960

1961
a
1970

Emigração portuguesa (1931-1970)

A descolonização

5.1. Refere, a partir da análise da fonte
década de 1960.

F

, duas consequências sociais da emigração portuguesa na
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5.2. Explica como decorreu a Revolução de 25 de Abril de 1974.

5.3. Assinala, partindo das fontes

D

e

E

, três medidas tomadas pelo MFA após a “Revolução dos Cravos”.

6. Completa o esquema que se segue.
ÓRGÃOS DE SOBERANIA DO PODER CENTRAL (CONSTITUIÇÃO DE 1976)
Poder 1.
3.

Poder legislativo
Governo

Poder 2.

Assembleia da República
Tribunais

Eleito por 5 anos
Função: 5.

Eleito por 4 anos
Função: 6.

Eleita por 4.

anos

Função:
Aprovar as leis e fiscalizar
o seu cumprimento

Função:
Aplicar a justiça

7. A “Revolução dos cravos” de 1974 está associada à conquista da liberdade. Expressa, através de um desenho, uma das liberdades adquirida com essa revolução.

36

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.º 5

Grupo I
5.
5.1. A entrada de dinheiro em Portugal.
5.2. Na madrugada do dia 25 de abril de 1974 o Movimento das Forças Armadas (MFA) deu inicio ao
golpe militar que tinha como objetivos estabelecer
um regime democrático em Portugal e acabar com
a guerra colonial. As operações do MFA, dirigidas
pelo major Otelo Saraiva de Carvalho, conseguiram
a adesão da maioria das unidades militares e,
assim, foram cumprindo todos os objetivos do movimento ao longo do dia: a ocupação dos meios de
comunicação social, os aeroportos, o Quartel do
Carmo onde se refugiava Marcello Caetano, a sede
da Pide, a libertação dos presos políticos. Os militares vitoriosos são envolvidos pela população para
os apoiar e lhes colocar cravos vermelhos nas espingardas. Após os primeiros tempos de unidade
política, o processo revolucionário conheceu períodos muito conturbados.
5.3. Governo é entregue a uma Junta de Salvação Nacional; os dirigentes do Estado Novo são deportados;
as instituições do anterior regime são extintas, estabelecem-se o sindicalismo livre e as liberdades
fundamentais dos cidadãos.
6.
1. executivo.
2. judicial.
3. Presidente da República.
4. Quatro.
5. Nomear e demitir o primeiro-ministro e o governo;
dissolver o Parlamento; promulgar e vetar leis.
6. Condução da política do país; funções políticas, administrativas e legislativas.
7. Expressão da ideia de liberdade sob a forma plástica.
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1. V; V; F; F; V
c) Para ajudar economicamente os países do bloco
leste, a URSS criou o COMECON;
d) O Pacto de Varsóvia surge como resposta à NATO.
2.
2.1. A Guerra Fria [FA]. Esta expressão é atribuída ao
período histórico de disputas estratégicas e conﬂitos indiretos entre os Estados Unidos da América e
a União Soviética, compreendendo o período entre
o ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial (1945) e a extinção da
União Soviética (1991), um conﬂito de ordem política, militar, tecnológica, económica, social e ideológica entre as duas nações e suas zonas de inﬂuência. É chamada "fria" porque não houve uma
guerra direta ou seja bélica, entre as duas superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma
batalha nuclear. A corrida armamentista pela construção de um grande arsenal de armas nucleares
foi o objetivo central durante a primeira metade da
Guerra Fria, estabilizando-se na década de 1960
até à década de 1970, e sendo reativada nos anos
1980 com o projeto do presidente dos EUA Ronald
Reagan chamado de "Guerra nas Estrelas".
2.2. Bloco democracia liberais, liderado pelos EUA;
bloco comunista, liderado pela URSS.
2.3. O Bloqueio de Berlim, a Guerra da Coreia [FC e FD]
e a crise dos mísseis de Cuba.
3.
3.1. MUD (Movimento de Unidade Democrática).
3.2. Norton de Matos.
3.3. Humberto Delgado.
3.4. Guerra colonial.
4.
4.1. Opção correta: c)
4.2. Opção correta: c)
4.3. Opção correta: b)
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A Guerra Fria

Conhecer e
compreender a
Revolução
democrática
portuguesa

Conhecer e
compreender a
desagregação
do Estado Novo

Conhecer e
compreender o
dinamismo
económico-social
dos países
capitalistas
desenvolvidos
(…) do após
guerra aos anos
70

Conhecer e
compreender os
efeitos da nova
“ordem mundial”
do após-guerra
em Portugal

Conhecer e
compreender a
nova “ordem
mundial” do
após-guerra

4

3.3.

10
7
6
14

5.2.

5.3.

6.

7.
100

9

5.1.

TOTAL

4

4.3.

4

4

3.2.

4.2.

4

3.1.

4

5

2.3.

4.1.

6

2.2.

4

6

2.1.

3.4.

9

1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)

Grupo I
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Ficha de Avaliação Sumativa 5 NEE

Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 5

3. Outras fontes para aprender História

Ficha de avaliação sumativa n.º 6
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 11 Do Segundo após-guerra aos anos 80
Subdomínio 11.1. A Guerra Fria

Domínio 12 O após-Guerra Fria e a Globalização
Subdomínio 12.1. Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar

Grupo I
A Guerra Fria
1. Observa as fontes que se seguem.
A

O governo deixará de subsidiar os
indivíduos cujas necessidades não estejam
confirmadas. […] Além da redução nas
despesas, será importante diminuir os
impostos. É tempo de criar novos empregos,
de reconstruir a nossa indústria […]. E
isso só poderá ser feito com um programa
fiscal que encoraje os trabalhadores e os
industriais a aumentarem a produtividade.
Ronald Reagan, 20-02-1981

% da população ativa
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1960
EUA
B

1970
Japão

1980
RFA

1988
Inglaterra

Evolução do desemprego

1.1. Identiﬁca duas causas da crise da década de 1970 nos EUA.

1.2. Refere, partindo da fonte

B

, duas consequências decorrentes desta crise.

Consequência económica:
Consequência social:
1.3. Indica, partindo da fonte

A

, duas características das políticas do neoliberalismo.
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1.4. Diz o nome de dois políticos que estão associados a políticas neoliberais, na década de 1980.
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Ficha de avaliação sumativa n.º 6

Coluna A
•
1) Estaline
2) Gorbachev

•

3) Kruschev

•

4) Brejnev

•

Coluna B
• a) Político responsável pela denúncia do estalinismo, do
culto da personalidade e de uma política externa
marcada pela coexistência pacíﬁca
• b) Político responsável pelo retorno do culto da
personalidade, aumento da repressão e da violência.
• c) Político responsável pela liberalização do regime
soviético; introduziu reformas políticas como a
perestroika e a glasnost.

3. Atenta na cronologia e na imagem que se seguem.
1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

2.° choque petrolífero

Acontecimentos

C 1975

Guerra do Afeganistão
Queda do Muro de Berlim
Reunificação Alemã

Chefes de
Estado

Fim da URSS
Brejnev (desde 1964)

Andropov

Chernenko

Mikhail Gorbachev

Ronald Reagan

Jimmy Carter

3.1. Explicita duas medidas tomadas por
Gorbachev com vista à recuperação
económica e modernização da URSS.

D

Queda do muro de Berlim

3.2. Enuncia, a partir das fontes

C

e

D

, dois acontecimentos que precipitaram o ﬁm da URSS.

3.3. Indica dois novos países que surgiram após o colapso da União Soviética.
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2. Faz corresponder os elementos da coluna da esquerda com os elementos da coluna da direita.

Ficha de avaliação sumativa n.º 6

Grupo II
Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar
1. Seleciona a opção correta.
1.1. Com o ﬁnal da Guerra Fria:
a) os EUA tornaram-se a única superpotência a nível mundial.
b) mantiveram-se os dois blocos antagónicos: a URSS e os EUA.
c) a Rússia conseguiu rivalizar com os EUA na supremacia mundial.
1.2. A partir da década de 1990:
a) a ONU conseguiu manter a paz em todos os continentes.
b) surgiram conﬂitos como as Guerras do Golfo ou lutas nacionalistas na Europa.
c) Só no Médio Oriente é que têm existido situações de conﬂito.
1.3. Um dos grandes problemas do mundo atual:
a) é o terrorismo internacional, ligado ao fundamentalismo islâmico.
b) é o terrorismo contra os EUA.
c) são os atentados terroristas no Médio Oriente.

2. Observa as fontes que se seguem.
E

Hoje em dia o conteúdo de um blogue pode
ser comentado, corrigido, utilizado no todo ou
em parte noutros blogues e noutros sítios.
Veja-se o exemplo da Wikipédia […] qualquer
visitante pode acrescentar novas páginas,
novos artigos, ou modificar o conteúdo das
páginas que já existem. O internauta cria e
alimenta os conteúdos da Web.

F

As redes sociais

O. Zilbertin, Le Monde, 2006
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2.1. Mostra a importância das novas tecnologias no contexto de globalização.
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G

Taxa de desenprego

Salários reais

1957

2006

1978

8,4

– 4,9

PIB per capita face à UE

43,0

64,8

1979

8,1

– 5,2

Peso das exportações no PIB

11,3

30,9

1983

9,5

– 5,0

Peso do investimento no PIB

20,5

21,0

1984

10,5

– 9,6

Taxa de desemprego

2,9

7,6

Taxa de desemprego versus salários (1978-1984)

H

Evolução da economia portuguesa desde o Estado
Novo até ao início do século XXI

3.1. Descreve, partindo das fontes G e H , as condições económicas e sociais vividas em Portugal nos
anos que se seguiram à Revolução de 25 de Abril de 1974.

4. Assinala com um V as respostas verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as
falsas.
a) Portugal aderiu à CEE em 1986.
b) A adesão à CEE, no caso de Portugal, não implicou a livre circulação de bens e mercadorias.
c) A CEE não disponibilizou fundos comunitários para Portugal melhorar a economia.
d) Em 2002 Portugal aderiu à moeda única, o Euro.
e) Atualmente a União Europeia conta com 27 membros.
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3. Atenta nas fontes que se seguem.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.º 6

Grupo I
1.
1.1. A crise energética e a instabilidade monetária.
1.2. Consequência económica: desaceleração do crescimento económico.
Consequência social: desemprego
1.3. Valorização da iniciativa privada, incentivando a
livre concorrência e a competitividade; abertura à
globalização da economia.
1.4. Margaret Tatcher e Ronald Reagan.
2. 2- C; 3- A; 4- B.
3.
3.1. Descentralização da economia e formação de um
setor privado parcial.
3.2. Contestação ao regime comunista da URSS, a partir
de 1989, e a queda do Muro de Berlim.
3.3. Rússia, Cazaquistão.

Grupo II
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1.
1.1. Opção correta: a).
1.2. Opção correta: b).
1.3. Opção correta: a).

2.
2.1. As empresas atuais estruturam-se à escala global:
a conceção do produto, as fases de fabrico e a sua
comercialização encontram-se dispersas à escala
mundial. As novas tecnologias da informação e da
comunicação fazem funcionar as empresas em
rede.
3.
3.1. Apropriação pelo estado dos setores chave da economia através da nacionalização de grandes empresas ligadas a setores económicos de base e instituições ﬁnanceiras. No sul do país, cumpre-se a
reforma agrária com a expropriação de grandes
herdades e a sua transformação em Unidades Coletivas de Produção (UCP). No mesmo período foi
produzida legislação tendo em vista a proteção dos
trabalhadores e dos grupos económicos desfavorecidos.
4. V; F; F; V; F.
b) A adesão à CEE implicou a livre circulação de
bens e mercadorias.
c) A CEE disponibilizou fundos comunitários para
Portugal melhorar a economia.
e) Atualmente a União Europeia conta com 28 membros.
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Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar

Guerra Fria

Conhecer os
efeitos da
integração
portuguesa nas
Comunidades
Europeias /
União Europeia

Conhecer e
compreender o
atual processo
de globalização

Conhecer e
compreender a
emergência e os
limites do
unilateralismo
americano

Conhecer e
compreender a
unidade e
diversidade do
mundo
comunista, os
seus bloqueios e
ruturas

Conhecer e
compreender a
evolução
ocorrida desde
as “crises
petrolíferas” até
ao colapso do
bloco soviético

8
6
5
5
5

3.2.

3.3.

1.1.

1.2.

1.3.

TOTAL

100

8

8

3.1.

4.

8

2.

9

6

1.4.

3.1.

9

1.3.

6

9

1.2.

2.1.

8

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)

Grupo I

Grupo II

44
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Ficha de Avaliação Sumativa 6 NEE

Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 6

Fichas de Avaliação Sumativa
Diferenciadas

• Fichas de avaliação sumativa por nível de aprendizagem
• Grelhas de avaliação das aprendizagens – Metas Curriculares

Ficha de avaliação sumativa n.º 1 A
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 9 A Europa e o Mundo no limiar do século XX
Subdomínio 9.1. Apogeu e declínio da influência europeia.
Subdomínio 9.2. As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra.

Grupo I
Apogeu e declínio da influência europeia
1. Lê o texto e observa o gráﬁco.
A

[…] A diferença de poder e de saber científico entre a Europa e o resto do
planeta torna-se tão grande que a Europa precipita-se para fora de si
própria; parte à conquista do mundo. […] Por toda a parte onde espírito
europeu domina, vê-se aparecer o máximo de trabalho, o máximo de
capital, o máximo de rendimento, o máximo de ambição, o máximo de
trocas. Este conjunto de máximos é a Europa, é a imagem da Europa.

2%
7%
7%
9%

13%
20%

Paul Valéry, Variétés (1924)

18%

1.1. Refere, partindo da análise das fontes A e B , dois setores onde os
Europeus exerciam o seu domínio. Justiﬁca a tua resposta.
1.2. Identiﬁca o conceito que melhor se adequa à ideia transmitida pela
frase sublinhada na fonte A .

24%

B

Estados Unidos

Rússia

Outros
Reino Unido
Alemanha

França
Áustria-Hungria
Itália

Produção industrial em ﬁnais do
século XIX

1.3. Explicita, tendo como base a fonte A , três motivos que estiveram
na origem da corrida às áreas de inﬂuência.
1.4. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas. Corrige as falsas.
a) A Conferência de Berlim renovou o princípio do direito histórico por descoberta.
b) A Inglaterra tinha a pretensão de unir os territórios africanos entre o Cairo e o Cabo.
c) As pretensões inglesas colidiam com aspirações portuguesas em unir os territórios
de Angola e Moçambique.
d) O Mapa cor-de-rosa levou à resignação da Inglaterra que, em 1890, aceitou as
imposições de Portugal.
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2. Completa o texto com as expressões do quadro.
com a declaração de guerra por parte da Inglaterra à
Em Agosto de 1914 inicia-se a 1
2
. A primeira fase da guerra foi conhecida como a guerra de 3
e ﬁcou caracterizada
por parte da Alemanha com o objetivo de atingir rapidamente a
pela rápida invasão da 4
que pretendia
França. Na frente oriental os alemães tiveram de lidar com a investida da 5
conquistar a Prússia Oriental. Porém, os alemães não conseguiram entrar em Paris, uma vez que foram
. Já na frente oriental o
derrotados pelas tropas francesas e britânicas na batalha do 6
resultado foi diferente, com os exércitos alemão e austro-húngaro a vencerem a batalha de Tannenberg.
2.ª Guerra Mundial • movimentos • Alemanha • Bélgica • Rússia • Marne
Somme • trincheiras • 1.ª Guerra Mundial • França • Itália • EUA
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3. Lê o texto e observa o gráﬁco.
C

A única arma tecnológica que teve um efeito importante [na I
Guerra Mundial] foi o submarino, pois ambos os lados,
incapazes de derrotar os soldados um do outro, decidiram
matar de fome os civis adversários. […] Esta mera superioridade
do exército alemão poderia ter-se mostrado decisiva se, a partir
de 1917, os aliados não tivessem podido valer-se dos recursos
praticamente ilimitados dos EUA. Ainda assim, a Alemanha
[…] alcançou a vitória total no Leste. […] Pouco depois de
impor a paz punitiva de Brest-Litovsky o exército alemão […]
avançou de novo sobre Paris.
Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos.

1 770 000

Alemanha

1 700 000

Rússia
França

1 357 000

Áustria-Hungria

1 200 000
908 300

Império Britânico

650 000

Itália

335 700

Roménia
EUA
Bulgária

126 000
87 000

Sérvia 45 000
Bélgica 13 716

D

Perdas humanas na 1.ª Guerra Mundial

3.1. Desenvolve o tema:
A fase ﬁnal da 1.ª Guerra Mundial: da entrada dos EUA ao rescaldo da guerra.
A tua resposta deve integrar dois aspetos de cada um dos seguintes tópicos:
a) Acontecimentos que precipitaram o ﬁm da guerra em 1918;
b) Consequências económicas, demográﬁcas e sociais da 1.ª Guerra Mundial;
c) Aﬁrmação da supremacia dos EUA enquanto primeira potência mundial.
Na elaboração da tua resposta deves integrar elementos das fontes C e D .

Grupo II
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra
1. Analisa as fontes.
Ontem, dia 27 de fevereiro, constituiu-se um Soviete
de Deputados Operários, composto por representantes
das fábricas, dos escritórios, dos partidos e das
organizações democráticas e socialistas.1
O Governo Provisório foi deposto. A maior parte
dos seus membros foi presa. O governo soviético
proporá uma paz democrática imediata a todas as
nações. Procederá à entrega aos comités de
camponeses dos bens dos proprietários fundiários,
da Coroa e da Igreja […] Estabelecerá o controlo
operário sobre a produção.2

Agricultura

E

Indústria

A

F

1

Proclamação do Soviete dos Deputados Operários,
28 de fevereiro 1917

Superﬁcie
cultivada

1913

1922

1927

105

77,7

112,4

801

562

728

29

10,3

32,2

1900

500

4200

(milhões de ha)

Cereais
(milhões de quintais)

Carvão
(milhões de toneladas)

Eletricidade
(milhões de kWh)

Os efeitos da NEP

2

Proclamação do Congresso dos Sovietes,
26 de outubro de 1917

1.1. Identiﬁca as duas revoluções presentes na fonte
1.2. Refere, com base na fonte
expressões do texto.
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F

E

.

, duas medidas tomadas durante a Revolução Soviética. Justiﬁca com

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 1

Grupo I

O envio de soldados e material bélico americano foram
determinantes para o culminar do conﬂito [FF]. Em outubro de 1917 os comunistas tomam o poder na Rússia e
em março de 1918 assinam paz com a Alemanha através
do Tratado de Brest-Litovsky, libertando-os da frente
oriental [FF]; Entre julho e outubro de 1918 os aliados
contra-atacaram em várias frentes (França, Balcãs e Itália) derrotando as potências centrais. As sucessivas derrotas alemãs levaram ao armistício a 11 de novembro de
1918.
[Consequências económicas, demográﬁcas e sociais da
1.ª Guerra Mundial]
A guerra trouxe consigo um rasto de morte e destruição.
As perdas humanas ascendem, na Europa, aos 8 milhões
de pessoas; registam-se ainda mais de 6,5 milhões de
inválidos [FG]. Baixa dos índices populacionais; quebra
da natalidade; perda de mão de obra – integração das
mulheres no mercado de trabalho; elevadas perdas materiais nos teatros das operações militares. Destruição
de campos, povoações, fábricas, vias de comunicação;
destruição das frotas mercantes; subida de preços; desemprego e agitação social;
[Aﬁrmação da supremacia dos EUA enquanto primeira
potência mundial]
Os EUA aumentaram, neste período a sua produção industrial; aproveitamentos dos seus recursos naturais e
adoção de novos métodos de produção. Os EUA são,
neste momento, o principal credor dos países europeus,
que contraíram empréstimos para se reconstruir do esforço de guerra.

1.
1.1. Os Europeus exerciam o seu domínio: sob o ponto de
vista “cientíﬁco”, como refere a FA, através do desenvolvimento de tecnologia de ponta; sob o ponto de vista industrial “56% do total da produção industrial”; sob o
ponto de vista comercial “máximo de trocas”.
1.2. O Imperialismo é a capacidade de expansão territorial e
dominação política económica e cultural exercido por um
Estado sobre outros Estados ou territórios.
1.3. Motivos de ordem económica – necessidade de matérias-primas; motivos de ordem política e estratégica – as principais potências, rivais entre si, precisavam de aﬁrmar o seu
poderio e força militar; motivos de ordem cultural – os países
com necessidade de se aﬁrmar no mundo consideravam ter
uma “missão civilizadora”, expandindo assim a sua língua,
religião e cultura junto dos povos indígenas.
1.4. F; V; V; F.
a) A Conferência de Berlim estabeleceu o princípio da
ocupação efetiva;
d) O Mapa cor-de-rosa levou ao Ultimato Inglês de 1890.
2. 1 – 1.ª Guerra Mundial; 2 – Alemanha; 3 – movimentos;
4 – Bélgica; 5 – Rússia; 6 – Marne.
3.

GRUPO II
1.
1.1. Revoluções de Fevereiro e Outubro de 1917.
1.2. As duas medidas presentes na fonte são: a saída da Rússia da 1.ª Guerra Mundial através do Tratado de Brest-Litovsk “o governo soviético proporá uma paz democrática: imediata a todas as nações” [FH] e a abolição da
propriedade privada, nacionalização dos meios de produção “o controlo operário sobre a produção”.
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3.1. A resposta deve apresentar: referência aos tópicos solicitados; organização coerente dos conteúdos; utilização
adequada e sistemática da terminologia especíﬁca da
disciplina e integração pertinente da informação contida
nas fontes.
[Acontecimentos que precipitaram o ﬁm da guerra em
1918]
A partir de 1917 a Alemanha decreta o bloqueio marítimo
dos barcos ingleses com o intuito de condicionar o abastecimento das suas tropas [FF]. Os barcos americanos
que cruzavam o atlântico, por serem aliados dos ingleses, começaram a ser atacados; os alemães prometeram ainda ao México a recuperação de territórios outrora
seus. Estas medidas levaram à intervenção dos EUA. A
6 de abril de 1917 os EUA declaram guerra à Alemanha.
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A

Apogeu e declínio da
influência Europeia

As transformações políticas,
económicas, sociais e culturais do
após-guerra

Conhecer e
compreender a
Revolução
Soviética

Conhecer e
compreender as
transformações
económicas do
após-guerra

Conhecer as
transformações
geopolíticas
decorrentes da
1.ª Grande
Guerra

Conhecer e
compreender as
causas e o
desenrolar da
1.ª Grande
Guerra

Conhecer e
compreender o
imperialismo do
século XIX

Grupo I

10

1.1.

TOTAL

100

12

30

3.1.

1.2.

12

2.

11

1.3.
10

7

1.2.

1.4.

8

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 1 A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Ficha de avaliação sumativa n.º 1 B
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 9 A Europa e o Mundo no limiar do século XX
Subdomínio 9.1. Apogeu e declínio da influência europeia.
Subdomínio 9.2. As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra.

Grupo I
Apogeu e declínio da influência europeia
1. Lê o texto e observa o gráﬁco.

40
35
30
25
20
15
10

Produção industrial

1.2. Menciona, a partir das fontes A e B , os aspetos que comprovam
a superioridade europeia no início do século XX.

B

Resto do
mundo

1.1. Identiﬁca, com base na fonte A , dois motivos de ordem
económica que justiﬁquem a expansão colonial.

EUA

0

Resto da
Europa

5
França

Jules Ferry, Tonkin e a Mãe-Pátria, 1890

%
45

Alemanha

A política colonial é filha da política industrial. Para os Estados ricos,
onde os capitais se acumulam e onde a produção cresce continuamente
[…], a exportação é absolutamente essencial, sem ela não há
prosperidade, nem investimento em capitais, nem empregos […].
Ora, os mercados europeus estão saturados; é necessário, portanto,
encontrar consumidores noutras partes do mundo.

Inglaterra

A

Capitais investidos
no mundo

A superioridade da Europa no início do
século XX

2. Observa atentamente as imagens que se seguem.

ANGOLA

M

OÇ

AM

BI

QU

2.1. Refere a importância da
Conferência de Berlim no
contexto da expansão europeia
de ﬁnais do século XIX.

E

OCEANO
ÍNDICO

0

C

400 km

Fronteiras
atuais de
Angola
Moçambique

D

Ultimato Inglês. Gravura de Rafael
Bordalo Pinheiro

2.2. Mostra, com base nas
fontes C e D , em que medida
as pretensões portuguesas
colidiam com as ambições
britânicas em África.

Mapa cor-de-rosa

3. Observa a imagem e lê o texto.
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E

A partir de 1905, a febre aumenta, as paixões exasperam-se até
tudo dominarem em 1914. […] Os sonhos de hegemonia, as
vontades de poder, estendem-se a todo o mundo, e já não apenas à
Europa. […] A situação internacional caracteriza-se […] por
aquilo a que se chama a “paz armada”. A expressão associa dois
elementos característicos: os sistemas de aliança e a corrida aos
armamentos.
René Remond, Introdução à História do Nosso Tempo.
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B

Ficha de avaliação sumativa n.° 1

3.2. Identiﬁca, com base na fonte

E

E

, três razões para o aumento do clima de tensão nas

, o acontecimento que despoletou o início da 1.ª Guerra Mundial.

3.3. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as falsas.
a) Portugal participou na 1.ª Guerra Mundial ao lado dos Alemães.
b) A entrada dos Estados Unidos no conﬂito ajudou os Aliados rumo à vitória ﬁnal.
c) A Rússia negociou a saída da guerra no Tratado de Versalhes.
d) A 1.ª Guerra Mundial termina a 11 de novembro de 1918, com a vitória dos Impérios Centrais.

Grupo II
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra
1. Observa atentamente as fontes que se seguem.
(%)
80

G

75

70
60
50
40
30
20

16
9

10
0

Primário

Secundário

Terciário

Setores de produção
F

População russa distribuída por setores de
produção, 1914

Os camponeses têm liberdade para dispor dos excedentes
que sobram após o pagamento do imposto. Enquanto o
Estado não puder oferecer os produtos da fábrica
socialista para troca, os camponeses têm liberdade para
comerciar com os excedentes, o que significa
inevitavelmente liberdade de desenvolvimento do
capitalismo. Contudo, dentro dos limites indicados, isto
não representa perigo algum para o socialismo, uma
vez que o transporte e a grande indústria estão nas
mãos do proletariado.
Lenine, Discurso no Congresso da III Internacional, 1921

1.1. Caracteriza, a situação política, económica e social da Rússia no início do século XX, a partir do
gráﬁco F .
1.2. Completa os espaços livres no texto.
Em fevereiro de 1

, as forças políticas, que não concordavam com a política do Czar
, revoltaram-se em Petrogrado. Apoiadas pelo exército, tomaram conta da cidade.
A Rússia passou a ser dirigida por governos provisórios, que procuraram estabelecer um regime liberal
semelhante aos do Ocidente. Simultaneamente, constituiu-se em Petrogrado um outro poder, o dos
3
, controlados pelos 4
. Estes defendiam o estabelecimento de uma
.
sociedade sem classes, em que os principais setores da economia deviam pertencer ao 5
e7
. Em 8
de
Os seus mais destacados dirigentes foram 6
chegaram ao poder, derrubando o governo
1917, através de uma nova revolução, os 9
provisório, tomando o poder na Rússia.
2

Trotsky • Setembro • Comunistas • Bolcheviques • Estado • Czar • Lenine
1921 • Aristocratas • Estaline • Outubro • Sovietes • Nicolau II • 1917
1.3. Explica, a partir da fonte G , até que ponto o conjunto de medidas tomadas por Lenine no âmbito da
NEP, colidiam com algumas das ideias fundamentais do socialismo.
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3.1. Apresenta, a partir da análise da fonte
vésperas da 1.ª Guerra Mundial.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 1

GRUPO I

desejo de autonomia da Polónia (território dividido entre
a Rússia, a Áustria e a Alemanha), que faziam com que o
clima de tensão entre todas estas nações se agravasse.

1.
1.1. Com o aumento da produção industrial as áreas coloniais
readquiriram uma importância fundamental, na medida
em que funcionavam como centro de abastecimento de
matérias-primas, por um lado, e, por outro lado, serviam
de plataforma de exportação de produtos transformados
“os mercados europeus estão saturados; é necessário,
portanto, encontrar consumidores noutras partes do
mundo” [FA]. Esta relação permitia, concomitantemente,
que houvesse um ﬂuxo contínuo de investimento, gerando a acumulação de capitais que refere a fonte [FA].
1.2. O gráﬁco [FB] apresenta a relação entre capitais investidos e a produção industrial. Podemos observar que os
países europeus apresentam níveis elevados de produção industrial, devido à captação e transformação de
matérias-primas vindas das colónias [FA]. Esta relação
permitia que houvesse um ﬂuxo contínuo de investimento, gerando a acumulação de capitais [FA] e o investimento dos mesmos [FB]. Os europeus evidenciam, portanto, no início do século XX, superioridade industrial,
comercial e ﬁnanceira.
2.
2.1. A Conferência de Berlim deitou por terra o princípio do
direito histórico por descoberta e estabeleceu, para a
posse das colónias, o princípio da ocupação efetiva. Ora,
esta deliberação veio favorecer os mais poderosos, pois
só estes possuíam os meios necessários para ocupar
efetivamente esses territórios (desencadeando uma verdadeira corrida colonial (1890-1910) com o envio de tropas, funcionários e missionários).
2.2. As deliberações da Conferência de Berlim tinham sido
prejudiciais para Portugal (ocupava apenas as zonas litorais de Angola e Moçambique), pois Portugal não dispunha de meios humanos e económicos que lhe permitissem ocupar estes territórios. Para defender o direito
histórico de descoberta, Portugal apresenta, em 1886, um
mapa que unia Angola e Moçambique (o mapa cor-de-rosa) [FC]. O projeto português colidia, no entanto, com
as intenções britânicas de domínio dos territórios desde o
Cairo até ao Cabo. Esta situação levou à apresentação, por
parte da Inglaterra, de um ultimato a Portugal [FD], exigindo a retirada das tropas portuguesas dos territórios
entre Angola e Moçambique. Sem possibilidade de enfrentar a Inglaterra, Portugal cedeu às exigências. Este episódio foi tido como uma humilhação nacional.
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3.
3.1. A Alemanha, França e Inglaterra disputavam territórios
coloniais para escoar produtos e aumentar mercados,
sendo este fator um foco de tensão “os sonhos de hegemonia, as vontades de poder, estendem-se a todo o
mundo, e já não apenas à Europa” [FF]. Para além deste
fator, as rivalidade eram latentes e plasmavam-se quer
através do “sistema de alianças” (Tríplice Aliança – Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália; Tríplice Entente
– Inglaterra, França e Rússia [FF]), quer pela “corrida ao
armamento” que servia de prenúncio de um conﬂito a
grande escala. Para além destes fatores, podemos ainda
considerar motivos como o desejo de independência dos
povos balcânicos, que colidia com os interesses das potências imperiais (guerras balcânicas 1912-1913), ou o

3.2. Assassinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro
do trono austro-húngaro.
3.3. F; V; F; F.
a) Portugal participou na guerra ao lado dos aliados;
c) A Rússia negociou a saída da guerra através do tratado
de Brest-Litovsk;
d) A 1.ª Guerra Mundial termina a 11 de novembro de
1918, com a vitória dos aliados.

GRUPO II
1.
1.1. A Rússia mantinha um regime imperial, liderado pelo czar
Nicolau II que detém o poder absoluto. Sob o ponto de vista
económico, apenas 2% da população se dedicava à indústria, os operários tinham baixos salários, trabalhavam muitas horas, tinham fracas condições de vida e, por isso, eram
frequentes as greves e reivindicações. A agricultura, apesar
de ser a principal atividade económica, mantinha métodos
de cultivo tradicionais e os trabalhadores estavam dependentes dos grandes proprietários, o que fazia com que as
populações rurais vivessem na miséria. A nível social, mantinham-se os privilégios das classes sociais nobre e clerical; a burguesia era reduzida e não possuía capitais suﬁcientes para investir. Por sua vez, o povo era, em geral,
pobre e tinha uma vida difícil aspirando por isso, a melhores
condições. É neste cenário que irão surgir as primeiras manifestações revolucionárias como o “Domingo Sangrento”,
um prenúncio da revolução que se avistava.
1.2. 1 – 1917; 2 – Nicolau II; 3 – sovietes; 4 – bolcheviques;
5 – Estado; 6 – Lenine; 7 – Trotsky; 8 – outubro;
9 – Comunistas.
1.3. Com vista a melhorar a situação económica da Rússia após a
guerra civil, Lenine lança uma Nova Política Económica, que
consistiu: na exploração privada da terra, com o objetivo de
aumentar a produção agrícola; na autorização para os pequenos produtores venderem os excedentes (encorajando,
assim, o aumento da produtividade) [FH] – representando
esta medida um recuo dos ideais socialistas, que preconizam
a coletivização dos bens e a abolição da propriedade privada;
na desnacionalização de grande parte das fábricas, com vista
ao aumento da produção industria; na liberdade do comércio
interno e, ﬁnalmente, na autorização de investimentos estrangeiros. Com a NEP a recuperação económica foi um
facto. Embora o Estado controlasse os principais setores da
economia, a iniciativa privada pode desenvolver-se, criando
uma nova burguesia de agricultores ricos e homens de negócios. Estas medidas, apesar de representarem uma abertura
aos ideais capitalistas, impediram a degradação das condições de vida da população e consolidaram a Revolução.
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TOTAL

100

20

10

1.1.

1.3.

7

3.3.

9

3

3.2.

1.2.

9

3.1.

10

2.1.

12

10

1.2.

2.2.

10

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 1 B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Grupo II

B
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 1

Ficha de avaliação sumativa n.º 2 A
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 9 A Europa e o Mundo no limiar do século XX
Subdomínio 9.2. As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra
Subdomínio 9.3. Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar

Grupo I
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra
1. Observa as imagens e o texto que se seguem.
Homens e mulheres bailam, cantam, riem e
agitam-se alegremente com um desejo tão
intenso de viver que as mágoas se esquecem
ao ritmo do prazer. Agora, a vida moderna
é estonteante. Um par enamora-se, casa-se,
divorcia-se.
P. Guinote,
Vida boémia, vida elegante: à conquista da noite.
C

A

Direito ao voto

1.1. Refere, com base na fonte

Os “loucos anos 20”

B

A era da rádio

A

, as conquistas no estatuto social da mulher no início do século XX.

1.2. Menciona a importância da rádio na divulgação e propagação da cultura de massas
1.3. Compara, com base na fonte

C

B

.

, o período da Belle Époque com o período dos “loucos anos 20”.

2. Observa a imagem.
D

2.1. Faz corresponder os pintores com a respetiva
corrente artística.
Pintor
Corrente artística
1) Henry Matisse

•

• a) Cubismo

2) Edvard Munch

•

• b) Abstracionismo

3) Pablo Picasso

•

• c) Expressionismo

4) Vasily Kandinsky •

• d) Fauvismo
• e) Surrealismo

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

• g) Dadaísmo
2.2. Refere duas características do movimento
artístico da fonte D .
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Ficha de avaliação sumativa n.° 2
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Grupo II
Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar
1. Lê o texto.
E

As remessas dos emigrantes portugueses no Brasil, que ajudavam a
equilibrar a balança comercial, baixaram drasticamente. […] O ministro
da Fazenda negociou um empréstimo em Paris, mas as praças estrangeiras
fecharam o crédito […]. O Banco Lusitano e o Banco do Povo faliram. […]
O sinal mais crítico é dado pelo próprio Banco de Portugal: as reservas de
ouro estão a esgotar-se.
José Hermano Saraiva e Luísa Guerra, Diário da História de Portugal, 1998

1.1. Caracteriza, com base na fonte
revolução republicana.

E

, a situação económica vivida em Portugal nas vésperas da

1.2. Preenche os espaços livres no texto que se segue.
A1

de 2

de 3
foi instaurada em Portugal a 1.ª República.
4
foi o último Rei de Portugal. Estabelecida a República foi criado um governo
provisório presidido por Teóﬁlo Braga que governou o país até à eleição de 5
como 1.º Presidente da República Portuguesa, em 1911.

2. Lê o texto e observa o gráﬁco.
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Sociais
Defesa

19

19

Rui Ramos, História de Portugal, 2010

-1

-1

4

Despesa pública (1913-1928)

13

[…] A lei retirou à Igreja personalidade jurídica e
todos os seus bens, incluindo os registos paroquiais
[casamentos, batizados e óbitos]. Não só suprimiu
os juramentos e invocações religiosas em cerimónias
públicas e os feriados religiosos (o Natal passou a
ser a Festa da Família), mas também proibiu o
toque dos sinos [e] as procissões […]. O ensino
religioso foi banido das escolas – mesmo as
privadas.

14

F

19

A

Educação
Economia
Funções tradicionais não
militares

A situação económico-ﬁnanceira durante a
1.ª República

2.1. Desenvolve o tema:
A 1.ª República: concretizações e diﬁculdades.
A tua resposta deve integrar dois aspetos de cada um dos seguintes tópicos:
a) Principais medidas dos primeiros governos republicanos;
b) Diﬁculdades enfrentadas durante a 1.ª República;
c) Balanço da ação governativa republicana.
Na elaboração da tua resposta deves integrar elementos das fontes F e G .
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Colónias
Encargos de dívida

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 2

Grupo I

fonte [FE]; o país recorria sistematicamente a empréstimos
estrangeiros para pagar obras de maior vulto e o Estado
não tinha meios para pagar os juros desses empréstimos
(colocando o país numa situação de incumprimento) apesar
do constante aumento de impostos [FE]; “o ministro da Fazenda negociou um empréstimo em Paris, mas as praças
estrangeiras fecharam o crédito”. Também os bancos nacionais estavam com problemas, como sustenta a fonte “o
banco Lusitano e o Banco do Povo faliram”. Esta situação
contribuiu para um crescente clima de instabilidade política
e descontentamento social, que acabaram por desembocar
na revolução republicana de 1910.

1.
1.1. As mulheres assumiram, a partir dos inícios do século XX, o
papel proﬁssional que anteriormente pertencera ao
homem, o que fez com que adquirissem independência e
um novo estatuto social. Com o ﬁnal da guerra mantêm os
postos de trabalho libertando-se, progressivamente, da dependência face ao homem. É neste contexto que surgem os
movimentos feministas que lutam pela igualdade de direitos e oportunidades das mulheres: na educação e proﬁssão,
na tutela dos ﬁlhos, no direito à propriedade. Nesta luta
pela emancipação feminina destacam-se conquistas como
o direito ao voto em alguns países [FA], o direito ao divórcio
e a melhoria das condições de trabalho para as mulheres.
1.2. O início do século XX ﬁcou marcado pela democratização da
cultura, na medida em que esta deixa de ser exclusiva de
uma minoria e passa a ser acessível a cada vez mais pessoas – a cultura de massas. Neste contexto, a rádio assume
um papel preponderante, pois transmitia os novos ritmos
musicais (jazz, tango, charleston, etc.), blocos informativos
e publicidade, tornando-se objeto de “culto familiar”, como
é possível observar na fonte [FB].
1.3. Entre 1890 e a 1.ª Guerra Mundial, a sociedade ocidental vai
conhecer um clima de paz e prosperidade que ﬁcou conhecido como a Belle Époque. Foi uma época de aﬁrmação do
poder e riqueza da alta burguesia, com o crescimento acentuado das classes médias. O choque da guerra na Europa
condicionou a forma de viver das populações. A mortandade
da guerra, a descrença na Igreja (símbolo de respeito e integridade) e a ﬂexibilização dos valores sociais, como nos mostra a fonte [FC], “agora, a vida moderna é estonteante. Um
par enamora-se, casa-se, divorcia-se”, estiveram na origem
desta nova forma de vida. Aliada à prosperidade dos anos 20,
há a adoção de estilos de vida mais descontraídos e alegres
“Homens e mulheres bailam, cantam, riem” [FC]. Nos “loucos anos 20”, ou, como lhe chamam os americanos, “roaring
twenties”, aumenta o entusiasmo pela vida noturna, são comuns os locais de diversão, onde se dança ao ritmo do jazz,
foxtrot e charleston. As raparigas adotam um visual liberto
de preconceitos, com saias mais curtas e cabelos à garçonne; fumam, praticam desporto e viajam sozinhas; a moda
obedece a padrões modernos, mais práticos, libertam-se da
monocromia e da rigidez do passado.
2.
2.1. 1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – B.
2.2. O surrealismo surge inﬂuenciado pela psicanálise de
Freud. Descreve um mundo que está para além da realidade, o mundo inconsciente dos sonhos e dos delírios.
Segundo os seus autores, a arte não é um movimento
exterior, mas sim interior e, por isso, é um movimento
sem intervenção do pensamento racional e sem preocupações morais ou estéticas.
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GRUPO II
1.1. Portugal continuava a ser, no ﬁnal do século XIX, um país
predominantemente agrícola. A industrialização estava restringida a Lisboa e Porto, e esta situação contribuía para a
fraca produtividade do país. Sob o ponto de vista económico
e ﬁnanceiro, a balança comercial portuguesa era deﬁcitária
– havia mais importações que exportações – como mostra a

1.2. 1 – 5; 2 – outubro; 3 – 1910; 4 – D. Manuel II; 5 – Manuel
de Arriaga.
2.
2.1. [Principais medidas dos primeiros governos republicanos]
•A laicização do Estado – lei da separação da Igreja e do
Estado. Expulsam as ordens religiosas do país e nacionalizam os seus bens; proíbe-se o ensino religioso nas escolas públicas; é criado o registo civil obrigatório (nascimentos, casamentos e óbitos) e legaliza-se o divórcio [FF]
•Legislação social – autorização e regulamentação da
greve; instituição do descanso semanal obrigatório; limitação dos horários de trabalho (48h de trabalho semanal); obrigatoriedade do seguro social que protegia o trabalhador na velhice e na doença. Estas medidas, de
aplicação lenta e limitada, destinavam-se a satisfazer o
operariado, apoiante da revolução.
•Ensino – Estabelecimento da escolaridade obrigatória e
gratuita entre os 7 e os 12 anos; fundação das universidades do Porto e Lisboa, criação de jardins-escola e reformas no ensino técnico [FF];
•Medidas económicas – fomento da agricultura (com a
utilização de adubos); fomento da indústria (têxtil, metalurgia, cimentos, conserva de peixe); incentivos comerciais com o desenvolvimento das vias de comunicação
(estradas e caminhos de ferro).
[Diﬁculdades enfrentadas durante a 1.ª República]
A república enfrentava ainda:
O descontentamento da população, maioritariamente
católica, que não aceitava o ataque feito pelo regime à
religião, o que contribuiu para o descrédito da República.
O problema originado pelo próprio sistema parlamentar
que, apoiado na Constituição de 1911, impedia a estabilidade governativa não permitindo aos governantes pôr
em prática o seu programa; o descontentamento social
com a participação de Portugal na 1.ª Guerra Mundial
através do CEP; esta medida exigiu um esforço ﬁnanceiro
suplementar criando ainda mais diﬁculdades a um país
já fragilizado [FG]. Em 1917, um golpe militar comandado
por Sidónio Pais vai trazer um período de ditadura.
[Balanço governativo da 1.ª República]
A 1.ª República não foi capaz de equilibrar a balança comercial que permanecia deﬁcitária. As constantes mudanças de
governo e as despesas de guerra deterioram as condições de
vida da população [FF]. Os salários não acompanhavam a inﬂação; o poder de compra diminuía drasticamente; o escudo
desvalorizava; os empréstimos contraídos no estrangeiro
acumulavam-se [FG]. A agricultura permaneceu atrasada, o
que obrigava à importação de cereais; a indústria manteve o
seu atraso em relação à Europa. Nos transportes, apesar de
alguns investimentos, as estradas e equipamentos ferroviários mantinham-se insuﬁcientes e rudimentares.
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8
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2.2.

1.1.
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2.1.

2.1.

12

1.3.

8

9

1.2.

1.2.

9

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 2 A

2

3

4

5
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8

9

10

Ano

11
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1.º Período
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Número do aluno
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Grupo II

A
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 2

Ficha de avaliação sumativa n.º 2 B
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 9 A Europa e o Mundo no limiar do século XX
Subdomínio 9.2. As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra
Subdomínio 9.3. Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar

Grupo I
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra
1. Observa as imagens e o texto que se seguem.
A mulher estava sujeita ao marido
de uma maneira inacreditável,
não tendo o direito de dispor do
tempo, nem das suas opiniões,
nem do seu dinheiro. […] O
resultado desta sujeição era as
mulheres ficarem totalmente
incapazes de tratarem das
realidades da vida.
A

B

Alterações sociais e morais

Elizabeth de Gramont, Recordações da
vida em sociedade.

A era do cinema
C

1.1. Identiﬁca, partindo da imagem
como “os loucos anos 20”.

A

1.2. Justiﬁca, com base nas fontes
1.3. Explicita, através da fonte

B

A mulher no século XIX

, duas alterações comportamentais decorrentes do período conhecido

A

e

C

, o novo estatuto da mulher na década de 1920.

, os meios de comunicação que contribuíram para a cultura de massas.

2. Analisa as fontes.
D

O que choca o público em geral é a
liberdade da composição que se observa
nos quadros da pintura atual. Esta
liberdade de composição não respeita o
objeto e o tema, que durante séculos
foram uma autêntica armadura de
pintores […] Hoje, a pintura moderna
rejeita o objeto ou o tema sem ter em
conta as suas proporções normais. Aí
reside a revolução atual.
Paul Valéry, Varietés (1924)
E

Edvard Munch (1907)

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

2.1. Identiﬁca o movimento artístico presente na fonte
2.2. Indica o título do quadro

E

D

,

E

e

Les Demoiselles D’Avignon (1907)

.

, da autoria de Edvard Munch.

2.3. Indica o nome do autor do quadro
2.4. Com base nas fontes

E

F

F

F

.

, apresenta três características da arte das primeiras décadas do século XX.
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B

Ficha de avaliação sumativa n.° 2
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Grupo II
Portugal: Da 1.ª República à Ditadura Militar
1. Atenta nas fontes que se seguem.
G

Milhares de contos de réis
70

Todo o país tem trabalhado, desde 1891, para se
desembaraçar da crise, que é a mais profunda que
país algum europeu está a atravessar. É nesta
situação angustiosa, que uma família alcunhada de
portuguesa, com uma dotação fixada pela lei na
quantia de 525 000$00 réis – absolutamente para o
nosso orçamento e para a nossa pobreza – que esta
família, tendo paços e casas, que o Estado lhes cede
gratuitamente, ousou arrancar aos cofres do Estado,
com cumplicidade dos respetivos ministros, somas
elevadíssimas! […]

65
60
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0

1870

1880

1890

Importações

Discurso de Afonso Costa no Parlamento, a 20 de novembro de 1906
H

1900

1910

Exportações

A balança comercial portuguesa (1865-1910)

1.1. Refere, com base nas fontes G e H , as diﬁculdades económicas, políticas e sociais vividas pela
Monarquia Portuguesa nos ﬁnais do século XIX.
1.2. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as falsas.
a) D. Carlos foi o último Rei de Portugal.
b) A 4 de outubro de 1910 foi instaurada em Portugal a 1.ª República.
c) Teóﬁlo Braga foi o Presidente do Governo Provisório.
d) Manuel de Arriaga foi o 1.º Presidente da República Portuguesa.

2. Completa o esquema e lê o texto.
I

CONSTITUIÇÃO
DE 1911

Poder
Executivo

b)

c)

a)

Congresso da
República

Tribunais

2.1. Explica, partindo da fonte
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I

[…] A lei retirou à Igreja personalidade jurídica e
todos os seus bens, incluindo os registos paroquiais
[casamentos, batizados e óbitos]. Não só suprimiu os
juramentos e invocações religiosas em cerimónias
públicas e os feriados religiosos (o Natal passou a ser a
Festa da Família), mas também proibiu o toque dos
sinos [e] as procissões […]. O ensino religioso foi
banido das escolas – mesmo as privadas. […] Os dois
grandes meios para incitar a população no culto cívico
deveriam ter sido o ensino primário e o serviço militar
universal e obrigatório.
Rui Ramos, História de Portugal, 2010

, as principais realizações políticas da 1.ª República.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 2

GRUPO I

GRUPO II

1.

1.

1.1. A 1.ª Guerra Mundial provocou uma alteração signiﬁcativa das mentalidades. É neste contexto que se inserem a
procura intensa do prazer e do divertimento, com a frequência de clubes noturnos, cinema e outras práticas de
carácter social. Na imagem é possível descortinar a presença de novos hábitos sociais, sobretudo no setor feminino, onde a moda passou a inﬂuenciar o modo de vida
das mulheres: elas agora fumam, saem à noite e
divertem-se.

1.1. No ﬁnal do século XIX, Portugal vivia uma situação bastante
difícil. A monarquia constitucional não conseguia resolver
os problemas dos portugueses e avolumava-se o descontentamento face à família real que, como critica Afonso
Costa, vivia sumptuosamente enquanto o resto da população atravessava sérias diﬁculdades [FG]. O descrédito da
monarquia era ainda acentuado por episódios como o do
Ultimato Inglês, ou a difusão dos ideais políticos republicanos que conseguia, paulatinamente, granjear o apoio do
povo e da pequena e média burguesia. A situação económica portuguesa era, também ela, bastante complicada.
Portugal continuava a ser um país predominantemente
agrícola e com baixos índices de desenvolvimento industrial. Esta situação contribuía, por sua vez, para um déﬁce
comercial signiﬁcativo, onde as importações cresciam a um
ritmo alarmante [FH]. A necessidade permanente de crédito faziam com que o país recorresse frequentemente ao
crédito estrangeiro, tornando a situação praticamente
insustentável.

1.2. O estatuto da mulher sofreu alterações signiﬁcativas no
início do século XX. A inﬂuência masculina na vida da
mulher [FC] era um obstáculo à sua realização pessoal e
proﬁssional. Após a 1.ª Grande Guerra o estatuto adquirido pela mulher transformou-se. Ela passa a ser autónoma, desempenha uma proﬁssão, liberta-se dos preconceitos, estabelece cânones de moda [FA] (cabelo à
garçonne e saias mais curtas), aproveitando os prazeres
da vida nos salões de dança e clubes noturnos onde se
dança o charleston e o foxtrot. A emancipação da mulher
fez-se também sentir nos aspetos do quotidiano, através
da luta pelo direito ao voto e de igualdade de oportunidades no emprego.
1.3. Com o crescimento populacional e o aparecimento e difusão
de novos meios de comunicação, foi possível desenvolver
um novo tipo de cultura dirigida às massas. O aparecimento
da rádio, durante a década de 1920 e a massiﬁcação da imprensa e do cinema [FA] contribuíram para uma difusão a
larga escala desta cultura. No caso do cinema [FA], os ﬁlmes eram considerados fábricas de sonhos e atores como
Charles Chaplin povoavam o imaginário dos espetadores,
proporcionando-lhes emoções e sentimentos, outrora inacessíveis à maioria da população.
2.
2.1. Expressionismo.
2.2. “O Grito”.
2.3. Pablo Picasso.

2. a) Presidente da República e Governo;
b) Poder legislativo;
c) Poder judicial.
2.1. Com vista à transformação da sociedade portuguesa e à
consolidação do regime republicano os primeiros governos levaram a cabo um conjunto de medidas para recuperar o país. A laicização do Estado – lei da separação da
Igreja e do Estado – promoveu a expulsão das ordens religiosas do país e a nacionalização os seus bens [FI]. É
ainda proibido o ensino religioso nas escolas públicas e é
criado o registo civil obrigatório (nascimentos casamentos
e óbitos) e legaliza-se o divórcio [FI]. Sob o ponto de vista
social legisla-se a autorização e regulamentação da greve,
institui-se o descanso semanal obrigatório e limitam-se
dos horários de trabalho (48h de trabalho semanal).
No campo do ensino, a República estabelece a escolaridade
obrigatória e gratuita entre os 7 e os 12 anos, são fundadas
as universidades do Porto e Lisboa e criam-se jardins-escola. No campo económico, procede-se ao fomento da agricultura (com a utilização de adubos), o fomento da indústria
(sobretudo têxtil, metalurgia, cimentos, conserva de peixe)
ou ainda a concessão de incentivos ao comércio, através do
desenvolvimento das vias de comunicação (estradas e caminhos de ferro).
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2.4. Rutura com as regras e convenções artísticas do passado (período renascentista): a perspetiva; as cores naturalistas e a representação convencional das formas.
Início de uma nova conceptualidade artística carregada
de emoção e sentimento.

1.2. F; F; V; V.
a) D. Manuel II foi o último rei de Portugal;
b) A 5 de outubro de 1910 foi instaurada em Portugal a
1.ª República.
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Portugal : da 1.ª República à Ditadura Militar

Conhecer e
compreender o
derrube da
Primeira
República e a
sua substituição
por um regime
ditatorial
(1914-1926)

Conhecer e
compreender as
realizações e
dificuldades da
1.ª República
(1910-1914)

Conhecer e
compreender a
crise e queda da
Monarquia
Constitucional

Conhecer e
compreender as
causas e o
desenrolar da
1.ª Grande
Guerra

Conhecer e
compreender as
transformações
socioculturais
das primeiras
décadas do
século XX

Grupo I

10
15
8
6
20

2.4.

1.1.

1.2.

2.

2.1.
100

6

2.3.

TOTAL

5

2.2.

6

1.3.

8

8

1.2.

2.1.

8

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 2 B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Grupo II

B
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 2

Ficha de avaliação sumativa n.º 3 A
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 10 Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial
Subdomínio 10.1. Crise, ditaduras e democracias na década de 30

Grupo I
Crise, ditaduras e democracias na década de 30
1. Lê o texto que se segue.
A

[…] No início de outubro registou-se uma queda súbita no
preço do trigo […].
Apesar destes sinais, os Estados Unidos, com os seus vastos
recursos em matérias-primas, não pareciam vulneráveis a um
desastre económico, mas no dia 23 de outubro assistiu-se, na
bolsa de valores de Nova Iorque, a uma venda maciça de ações.
[…] a Quinta-Feira Negra – o mercado de valores de Nova
Iorque afundou-se.
Martin Gilbert, História do Século XX.

1.1. Aponta dois fatores que estiveram na origem da crise de 1929.
1.2. Explica, com base na fonte

A

, os motivos do crash da bolsa de valores de Nova Iorque.

1.3. Refere duas consequências do crash da bolsa em 1929.

2. Analisa as fontes.

N.º de desempregados
(percentagem da população ativa)
C

1933

1936

24,7%

16,8%

Resultados do New Deal

2.1. Indica, a partir da imagem
da mundialização da crise.

B

, dois motivos que estiveram na origem

2.2. Relaciona, com base no quadro C , as políticas implementadas por
Franklin Roosevelt no âmbito do New Deal, com a redução do
desemprego.
B

A crise

3. Lê o texto que se segue.
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D

Porque nos dizíamos fascistas? Porque tínhamos criado horror à
democracia parlamentar, à sua hipocrisia […]. Porque o fascismo
representava o movimento, a revolução[…]. Porque eram precisos
regimes fortes para lutar contra o comunismo […].
Lucien Rebatet, Memórias de um fascista, 1988

3.1. Refere, com base na fonte

D

, duas razões para o avanço dos regimes de extrema-direita na Europa.
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A

Ficha de avaliação sumativa n.° 3

a) A Itália do após 1.ª Guerra Mundial vivia uma grave crise económica e social.
b) Mussolini implementou em Itália um regime fascista.
c) O Partido Nacional Socialista era o único partido autorizado em Itália.
d) A polícia política italiana tinha o nome de “camisas negras”.
e) Ao chefe máximo do fascismo dáva-se o nome de Duce.
3.3. Preenche os espaços numerados no texto.
Com a morte de 1
em 1924, 2
tornou-se o líder do partido comunista e
. O seu poder ilimitado permitiu-lhe desenvolver o
passou a comandar os destinos da 3
4
e a utilização do 5
como polícia política do regime possibilitou o
terminou com a NEP e
controlo totalitário do poder. Sob o ponto de vista económico, 6
. Os seus 8
ea
começou a implementar a verdadeira sociedade 7
9
da economia lançaram a União Soviética no caminho do progresso.
Culto da personalidade • corporativização • Planos quinquenais • democrática
Planos industriais • Controlo da personalidade • Lenine • URSS • do KGB
Lenine • coletivização • Alemanha • socialista • Estaline • das SS • Estaline

4. Atenta nas fontes que se seguem.
Desempregados
(% população ativa.
Médias anuais)
40

Eleitores nazis (milhões)

CONSTITUIÇÃO DE 1933

14
12

30

Poder
Legislativo

Poder
Executivo

Poder
Judicial

10

Tribunais
8
20
6
4

10

2
0
1928 1929 1930 1931 1932

E

Mai.
1928

Set.
1930

0
Abr. Jul.
1932 1932

E

Governo
cheﬁado
pelo
Presidente
do
Conselho

Presidente
da
Républica
eleito por
7 anos

Sufrágio universal com restrições
F

Relação entre o desemprego e a
popularidade nazi

4.1. Identiﬁca, partindo da fonte

Assembleia
Nacional
eleita
por
4 anos

Os poderes na Constituição de
1933

G

A Mocidade Portuguesa

, duas razões para o aumento da popularidade do partido nazi.

5. Elabora um pequeno texto de cerca de 20 linhas onde reﬁras as principais características dos
regimes ditatoriais na Europa durante a década de 1930 (Estado Novo, Nazismo, Fascismo,
Estalinismo).
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3.2. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as falsas.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 3

Grupo I
1.
1.1. Crise de especulação e superprodução.
1.2. A partir de 1925 a situação económica começa a mudar: a
Europa começa a recuperar economicamente e decresce o
volume de importações aos EUA. O mercado interno não
escoa os stocks (acumulação de stocks) e começa a agravar-se a situação de deﬂação – baixa de salários, baixa de
preços, baixa de consumos. Estamos perante uma crise de
superprodução. O mercado ﬁnanceiro (Wall Street) não se
apercebem desta conjuntura. No dia 24 de outubro de 1929
(Quinta-Feira Negra) [FA] milhares de ações foram postas à
venda, mas como não havia quem as quisesse comprar,
estas foram perdendo valor. Em pouco tempo a Bolsa de
Nova Iorque declara falência (crash da bolsa – quebra
brusca e acentuada do valor das ações. Gera-se o pânico
entre os acionistas. Muitos ﬁcaram arruinados e, tanto eles
como as empresas que dependiam dos seus investimentos,
abrem falência, fazendo disparar o desempego.
1.3. Falência de empresas e aumento do número de
desempregados.
2.
2.1. A crise mundializou-se rapidamente, fruto, sobretudo, do
facto de se viver, já nesta altura, numa economia global,
como podemos observar pela imagem [FA] com os tentáculos do polvo a abraçarem todo o globo. Este impacto generalizado da crise deveu-se a vários fatores: as instituições de crédito americanas retiraram os capitais
investidos na Europa, fazendo com que os bancos europeus abrissem falência e arrastassem com eles as empresas que dependiam desse capital; a implementação de
medidas protecionistas, por parte de alguns países, restringindo as importações; os países industrializados,
agora não conseguiam vender os seus produtos e as regiões produtoras de matérias-primas não as conseguiam
exportar. A crise de 1929 teve, portanto, um impacto mundial. Apenas a URSS, que implementara um sistema socialista, conseguiu escapar às consequências desta crise.

3.1. A 1.ª Guerra Mundial confrontou a Europa com uma grave
crise económica e social. Os sucessivos governos dos países
europeus tentaram, sem sucesso, inverter a tendência depressiva. Este descontentamento levou à organização social
sobre a forma de sindicatos, começando a proliferar os ideais
socialistas que ameaçavam as democracias liberais, como
mostra a fonte [FD] “Porque eram precisos regimes fortes
para lutar contra o comunismo”. É, pois, neste ambiente de
tensão social que começam a aparecer alguns movimentos
de extrema-direita. Apostavam em lideranças fortes e prometiam devolver a ordem e a conﬁança [FD]. Assim, surgem,
ao longo das décadas de 1920 e 1930, regimes de extrema-direita na Europa como foi o caso de Itália (o fascismo de
Mussolini) e Alemanha (o nazismo de Hitler).
3.2. V; V; F; F; V.
c) O Partido Nacional Fascista era o único partido autorizado em Itália;
d) A polícia política italiana tinha o nome de OVRA.
3.3. 1 – Lenine;
2 – Estaline;
3 – URSS;
4 – culto da personalidade;
5 – KGB;
6 – Estaline;
7 – socialista;
8 – planos quinquenais;
9 – coletivização.
4.
4.1. Desemprego, falência de bancos, aumento da miséria da
população.
5. Durante a década de 1930 prosperaram na Europa os regimes políticos de características ditatoriais. Entre os regimes de extrema-direita como o regime nazi ou fascista, ou
de extrema-esquerda como o regime comunista, existente
na União Soviética, à frente dos diversos países europeus
estavam políticos poderosos com ideologias políticas que
iam ao encontro de um chefe carismático, que cultivasse a
sua personalidade através de uma propaganda forte e de
uma repressão constante e persecutória dos seus opositores. Também o racismo imperou neste período, fosse com
os germânicos a aﬁrmar a superioridade da raça ariana ou
os próprios italianos e soviéticos a aﬁrmarem a superioridade do seu povo. A ausência de liberdade política ou de
expressão era comum aos regimes comunista, fascista,
nazi ou salazarista onde o seu chefe supremo governava
com plenos poderes – o totalitarismo. Nestes regimes o
Estado controla todos os domínios da sociedade (cultura,
economia, religião, etc.), menosprezando a liberdade individual, alegando que nada fazia sentido fora da Nação (tudo
no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado).
Assim, Hitler, Salazar, Mussolini e Estaline marcaram a
História deste período e as suas políticas inﬂuenciaram
decisivamente o rumo da História.
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2.2. Em 1932 Franklin Roosevelt é eleito Presidente americano
e, inspirado nas doutrinas económicas de John Keynes
(que defendia a intervenção do Estado na economia) procura combater o desemprego e a depressão económica
através da adoção de um conjunto de medidas sustentadas nestas ideias. Assim, Roosevelt: regulamenta a produção industrial, estabelecendo limites de produção e tabelas de preços; reduz as áreas cultivadas, compensando
os agricultores por esta medida (evitando assim a oscilação de preços); realiza grandes obras públicas ﬁnanciadas
pelo Estado (barragens, pontes, escolas, etc.); limita as
jornadas de trabalho a 40h/semanais concede subsídios
de desemprego e estabelece o salário mínimo. Estas medidas surtiram o efeito desejado, como podemos observar
no quadro [FC], com uma redução acentuada do número
de desempregados, e colocaram os EUA, nos ﬁnais de
1930, no caminho da recuperação económica.

3.
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A

Crise, ditaduras e democracia na década de 30

8
6
12
8
12

1.3.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

5.

Conhecer e
compreender as
respostas dos
regimes
demoliberais à
“Crise de 1929” e
à Grande
Depressão da
década de 30.

TOTAL

4.1.

100

30

8

6

10

1.2.

3.3.

6

1.1.

Conhecer e
compreender o
regime totalitário
estalinista
implantado na
União das
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas (URSS)

Conhecer e
compreender a
emergência e
consolidação do
Estado Novo em
Portugal

Conhecer e
compreender a
emergência e
consolidação
do(s) fascismo(s)
nas décadas de
20 e 30

Conhecer e
compreender a
Grande
Depressão dos
anos 30 e o seu
impacto social

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 3 A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Grupo I

A
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.° 3

Ficha de avaliação sumativa n.º 3 B
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 10 Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial
Subdomínio 10.1. Crise, ditaduras e democracias na década de 30

Grupo I
Crise, ditaduras e democracias na década de 30
1. Observa o gráﬁco que se segue.
1.1. Diz, com base no gráﬁco A , por que razão se considera a
crise de 1929 uma “crise de superprodução”.

(%)
180
160

1.2. Preenche os espaços numerados no texto.

140
120
100
80
60
1927 28

A

29

30

31

32

33

34

35

36

Estados Unidos

Alemanha

Reino Unido

França

37

Índices de produção entre 1927-1937

de 2
de 3
a bolsa
No dia 1
de Nova Iorque entrou em colapso. Milhares de ações foram postas
à venda sem que houvesse compradores. Esta situação ﬁcou
de Wall Street, uma vez que
conhecida como o 4
a quebra do valor das ações foi bastante acentuada. Os acionistas,
incapazes de vender as suas ações ﬁcaram arruinados. Os bancos,
incapacitados de reaver os seus empréstimos, declaram
5
. Em consequência, há uma retração no
.
consumo e o aumento do 6

2. Lê o texto que se segue.
B

O fascismo nega que a maioria, só pelo facto de ser maioria,
possa dirigir as sociedades humanas; nega que essa maioria
possa governar graças a consultas eleitorais periódicas. […]
Para o fascista tudo está no Estado, nada do que é humano
ou espiritual existe fora do Estado. Nesse sentido, o fascismo é
totalitário […]. Nem partidos políticos, nem sindicatos, nem
indivíduos podem existir fora do Estado.
Mussolini, A Doutrina do Fascismo, 1930

2.1. Descreve como foi possível a chegada ao poder de Mussolini em Itália.
2.2. Caracteriza, partindo da fonte

B

, o fascismo italiano.

3. Assinala a opção correta em cada uma das aﬁrmações:
3.1. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estabeleceu:
a) a ditadura nazi;
NVIVH9DP_FA © Porto Editora

b) a República de Weimar;
c) o Reichstag.
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B

Ficha de avaliação sumativa n.° 3
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3.2. A recuperação da economia alemã teve o seu ﬁm após:
a) a chegada ao poder de Adolf Hitler;
b) a crise de 1929 e subida de Hitler ao poder;
c) a crise de 1929.
3.3. Hitler chega ao poder:
a) após a morte do Presidente da República Hindenburg;
b) através de eleições livres, nomeado pelo presidente;
c) após o incêndio do Reichstag.

4. Analisa a imagem e o gráﬁco.
(%)

C

100
80
60
40
20
0
1924

D

4.1. Explica, a partir da imagem

C

1928

1937

Rendimento nacional

Produção agrícola

Produção industrial

Volume de negócios do
comércio a retalho

Índice de produtividade da URSS no período
estalinista

os princípios do Estado Novo.

4.2. Relaciona os nomes da coluna A, com os elementos da coluna B.
Coluna A
•
a) Salazar

Coluna B
• 1) Regime antiparlamentar

b) Estado Novo

•

• 2) Órgão de propaganda do regime

c) PIDE

•

• 3) Presidente do Conselho

d) União Nacional

•

• 4) Movimento político de apoio ao regime
• 5) Polícia política

4.3. Diz o que entendes por coletivização da economia.
4.4. Justiﬁca a evolução da economia soviética a partir do período estalinista.
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Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 3

GRUPO I
1.
1.1. A partir de 1925 a situação económica começa a mudar:
a Europa começa a recuperar economicamente e decresce o volume de importações aos EUA. O mercado interno não escoa os stocks (acumulação de stocks) e começa a agravar-se a situação de deﬂação – baixa de
salários, baixa de preços, baixa de consumo. Estamos,
portanto, perante uma crise de superprodução.
1.2. 1 – 24; 2 – outubro; 3 – 1929; 4 – crash; 5 – falência;
6 – desemprego.
2.
2.1. A Itália atravessava, em inícios da década de 1920, um período de grave crise. Sofreu consideráveis perdas durante a
1.ª Guerra Mundial (apesar de vencedora, não teve direito a
grandes compensações). A agricultura e a indústria tinham
perdido importância, o desemprego era elevado, a monarquia em vigor era fortemente criticada e permanecia a instabilidade social. Assim, Mussolini, líder do Partido Nacional
Fascista, surge com propostas políticas que visam alcançar a
ordem e obter paz social: organiza grandes comícios de exaltação nacional, cria esquadrões fascistas (squadristi) para
atacar as sedes dos sindicatos e partidos de esquerda, começando a ser visto como a única alternativa viável de paz no
país. Com efeito, em 1922, perto de 30 000 “camisas negras”
(fascistas italianos) avançam sobre Roma, fazendo com que o
Rei Vítor Emanuel III, receoso de uma guerra civil, convide
Mussolini a formar governo. Durante dois anos os fascistas
perseguiram e eliminaram os opositores, acabando por ganhar as eleições de 1924 com maioria absoluta, dando início
a uma ditadura fascista em Itália.
2.2. A ditadura fascista italiana vigorou entre 1924 e 1945, e as
suas características são: a concentração dos poderes no
chefe de Governo – Mussolini era o chefe máximo do poder
(Duce), concentrava os poderes legislativo e executivo,
fazendo do Parlamento um instrumento meramente simbólico [FB]; a instituição de um Estado totalitário [FB] –
proibição de todos os partidos políticos [FB], à exceção do
Partido Nacional Fascista (PNF); a criação de uma polícia
política (OVRA), estabelecimento da censura e controlo da
imprensa, rádio e cinema, ﬁm das liberdades individuais;
o Nacionalismo – apelo à união em torno dos valores nacionais; e, ﬁnalmente, o Corporativismo – associação de
patrões e empregados controlados pelo governo – ﬁm das
greves e controlo dos salários.
3.
3.1. opção B;
3.2. opção C;

4.1. O Estado Novo inspirou-se no fascismo italiano e tinha como
principais linhas de força: a existência de um poder forte e o
culto do chefe – Salazar, presidente do conselho (1933-1968),
exerce os poderes executivo e legislativo, controlando assim
a vida política do país; a máxima do Estado Novo assentava
no lema “Deus, Pátria e Família”[FC]. A supressão das liberdades – proibição de partidos políticos (exceto a União Nacional) – os opositores políticos eram presos, perseguidos e torturados. Neste sentido, o Estado Novo criou uma polícia
política para proteger os seus interesses a PVDE (Polícia de
Vigilância e Defesa do Estado), mais tarde chamada de PIDE
(Polícia Internacional de Defesa do Estado). De igual forma,
foi estabelecida a censura na rádio, imprensa e espetáculos.
O Estado Novo zelava ainda pela defesa intransigente do nacionalismo – com a exaltação dos valores da pátria, para
assim apelar ao orgulho dos portugueses. O enquadramento
da juventude e dos adultos nos valores do Estado era feito
pela Mocidade Portuguesa e Legião Portuguesa, respetivamente. O Estado Novo era corporativo – as corporações
abrangiam as atividades económicas, culturais e morais da
nação e serviram para o Estado controlar as relações laborais, contrariar o poder reivindicativo dos trabalhadores e subordinar o patronato ao interesse geral –, e colonialista – as
colónias representavam uma fonte de rendimento para a metrópole, o que levou Salazar a ter uma atenção especial sobre
elas. Ainda em 1930, publica o Ato Colonial, com o objetivo de
“civilizar” e controlar o espaço colonial.
4.2. A – 3; B – 1; C – 5; D – 4.
4.3. A expressão “coletivização da economia” signiﬁca a passagem da propriedade privada a propriedade coletiva, ﬁcando a economia na posse do Estado ou das cooperativas apoiadas pelo Estado.
4.4. Em 1924, após a morte de Lenine, Estaline decide acabar
com a NEP e encetar a verdadeira sociedade socialista.
O objetivo principal era a nacionalização de todos os
meios de produção, através do estabelecimento de uma
economia planiﬁcada e da coletivização dos meios de
produção – o Estado apropria-se das propriedades privadas e coletiviza-as (torna-as posse de grupos ou coletividades). A economia planiﬁcada consiste no controlo dos
fatores de produção pelo Estado através da planiﬁcação
rigorosa – os planos quinquenais – onde se estabelecem
os objetivos e metas das empresas num prazo de cinco
anos: a primeira fase devia ser o desenvolvimento da
indústria pesada (aço, ferro, eletriﬁcação do país), com o
objetivo de expandir os meios de comunicação e as
unidades fabris e a segunda fase passava pelo desenvolvimento da agricultura, onde o Estado procedeu à nacionalização dos bens organizando-os em Sovkhozes (propriedades do Estado) e Kolkhozes (cooperativas de
camponeses). Esta reorganização da economia tornou a
URSS, no espaço de décadas, uma das maiores potências mundiais, como é possível veriﬁcar no gráﬁco [FD]
com uma subida exponencial de todos os indicadores
económicos.
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3.3. opção B.

4.
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B

Crise, ditaduras e democracia na década de 30

Conhecer e
compreender as
respostas dos
regimes
demoliberais à
“Crise de 1929”
e à Grande
Depressão da
década de 30

Conhecer e
compreender o
regime totalitário
estalinista
implantado na
União das
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas (URSS)

Conhecer e
compreender a
emergência e
consolidação do
Estado Novo em
Portugal

Conhecer e
compreender a
Grande
Depressão dos
anos 30 e o seu
impacto social

20

4.4.
100

8

4.3.

TOTAL

10

4.2.

10

4.1.

5

3.1.

5

15

2.2.

3.3.

10

2.1.

5

6

1.2.

3.2.

6

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 3 B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Grupo I

B
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 3

Ficha de avaliação sumativa n.º 4 A
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 10 Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial
Subdomínio 10.2. A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

Grupo I
A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução
1. Completa os espaços livres do texto.
Ao longo da década de 1930 estabeleceram-se, um pouco por todo mundo, regimes ditatoriais. Foi o caso
e2
. Face à sua política expansionista, estes países
da Alemanha, 1
3
conquistou um vasto Império na Ásia; em
empreenderam várias ações militaristas. O
4
5
; por seu turno,
abandonou a SDN em 1933, procedeu
1935, a Itália invadiu
, que fora assinado
ao rearmamento do país, violando, desta forma, as cláusulas do 6
7
8
Guerra Mundial. A situação foi-se agravando e, a
de setembro de
logo após
9
10
a Alemanha invadiu a
, dando início à 2.ª Guerra Mundial.

2. Analisa as fontes.
A

Os anos de 1933 a 1939 foram os da grande cruzada
antifascista, que prosseguia, de vitória em vitória, até à
derrota final. […] Em primeiro lugar foi a provocação
de Hitler à Sociedade das Nações. […] Depois, a sua
arrogância ao repudiar o Tratado de Versalhes.
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2.1. Indica, a partir do texto A , dois motivos que
contribuiram para o adensar das tensões nas
vésperas da 2.ª Guerra Mundial.
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Anexação d

A. Koestler, Hieróglifos
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2.2. Refere, com base no mapa B , o conjunto de acontecimentos que tornaram a 2.ª Guerra Mundial inevitável.
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3. Atenta no mapa.
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A Europa nos primeiros anos da
2.ª Guerra Mundial
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A

Ficha de avaliação sumativa n.° 4

3.2. Refere o nome dos pactos militares estabelecidos entre Alemanha e Itália e entre a Alemanha e o
Japão contra a URSS.
3.3. Indica, a partir do mapa
1939 e 1940).

C

, quais as primeiras movimentações do exército alemão na Europa (entre

3.4. Menciona a estratégia utilizada por Hitler para tentar conquistar a Inglaterra.
3.5. Explica o tratamento dado aos judeus pelos alemães durante a 2.ª Guerra Mundial.

4. Observa o mapa e lê o texto.
E
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D

Desembarques dos
Aliados em 1943 e 1944
Ofensivas do Exército
Vermelho
Frente em ﬁnais de 1943

A fase ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial na Europa

Frente em agosto
de 1944
Frente em setembro
de 1944

Takashi Nagai, um médico que assistiu à
explosão atómica em Nagasaki, deixou o
seguinte testemunho:
Houve um clarão. Demos connosco sepultados
debaixo das ruínas do hospital […]. Curiosamente, não se tinha sentido nenhum barulho.
Aparentemente eu não tinha sido ferido. […]
Mas depressa começaram a afluir doentes do
hospital e pessoas de fora. Estavam todos feridos,
nus, ensanguentados, e parecia que lhes tinham
arrancado a pele. Tinham rostos calcinados, cor
de cinza ou quase negros e os cabelos queimados
e hirsutos. Pareciam ter saído do inferno. Arrastavam-se pelo chão, pois não podiam manter-se
de pé. Olhei para fora. Estava tudo a arder. A
cidade tinha desaparecido.
Extrato do jornal japonês Asahi,
publicado no Le Monde, em agosto de 1970

4.1. Desenvolve o tema:
Da mundialização do conﬂito ao ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial.
A tua resposta deve integrar dois aspetos de cada um dos seguintes tópicos:
• A mundialização do conﬂito;
• O avanço dos aliados a partir de ﬁnais de 1942;
• Do “Dia D” ao armistício da guerra.
Na elaboração da tua resposta deves integrar elementos das fontes D e E .
5. Assinala com um V as respostas verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as falsas.
a) As Conferências de Ialta e Potsdam ocorreram após o ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial.
b) A derrota da Alemanha obrigou à sua desmilitarização e perda dos territórios conquistados.
c) Após a 2.ª Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em três zonas de inﬂuência:
EUA, Inglaterra e URSS.
d) Os criminosos de guerra foram julgados pelo tribunal de Nuremberga.
e) Em 1945 foi criada a ONU com o objetivo de resolver paciﬁcamente os conﬂitos entre as nações.
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3.1. Identiﬁca as principais potências em confronto.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 4

Grupo I
1.
1.1. 1 – Itália; 2 – Japão; 3 – Japão; 4 – Etiópia;
5 – Alemanha; 6 – Tratado de Versalhes;
7 – Primeira; 8 – 1; 9 – 1939; 10 – Polónia.
2.
2.1. Em 1933 a Alemanha abandona a Sociedade das Nações
[FA], restabelece o serviço militar e orienta a produção
industrial para rearmar o país, entrando em clara violação do Tratado de Versalhes, que impedia a militarização
da Alemanha para evitar um novo conﬂito.
2.2. Entre 1936 e 1939, lança-se na conquista do seu “espaço
vital”, na construção da “Grande Alemanha” [FB]: ocupa a
Renânia, anexa a Áustria e a região dos Sudetas (norte da
Checoslováquia) e, ﬁnalmente, invade a Polónia, dando início à 2.ª Guerra Mundial.
3.
3.1. Eixo – Alemanha, Itália, Japão.
Aliados – Inglaterra, França, URSS.
3.2. Alemanha e Itália – Eixo Roma-Berlim;
Alemanha e Japão – Pacto Anti-komitern.
3.3. A 1 de setembro de 1939 a Alemanha invade a Polónia [FC].
Após essa ofensiva sobre a Polónia, a Alemanha avança
sobre o ocidente europeu. Em abril de 1940 ataca a Dinamarca e a Noruega [FC] (para assegurar o ferro sueco e estabelecer bases militares). Em maio submete os Países
Baixos, a Bélgica e grande parte da França [FC].
3.4. Em ﬁnais de 1940 apenas a Inglaterra e parte da França,
bem como alguns países neutrais (Portugal, Espanha,
Suécia, Suíça) escapavam à dominação alemã. Para inverter este cenário, Hitler, recorrendo à recém-criada
Luftwaffe, tentou dominar o espaço aéreo inglês travando, nesta altura, duros combates aéreos nos céus ingleses e na extensão do Canal da Mancha.
3.5. Os alemães consideravam-se uma raça superior e, no início da guerra, começaram por perseguir e isolar os judeus
em guetos (bairros isolados da restante população), onde
viviam em condições degradantes. A partir de 1942, Hitler
decreta “a Solução Final” – extermínio total e completo de
todos os judeus da Europa (genocídio – destruição de um
grupo étnico ou raça). Os judeus foram levados para campos de concentração, como Auschwitz, por exemplo, onde
foram asﬁxiados em câmaras de gás e queimados em fornos crematórios. A ideologia nazi, de base antissemita,
esteve na origem de um dos maiores crimes contra a Humanidade alguma vez testemunhou.
4.

5. F; V; F; V; V.
a) As Conferências de Ialta e Potsdam ocorreram durante
a 2.ª Guerra Mundial;
c) Após a 2.ª Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em
quatro zonas de inﬂuência: EUA, Inglaterra, França e URSS.
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4.1. A resposta deve apresentar: referência aos tópicos solicitados; organização coerente dos conteúdos; utilização adequada e sistemática da terminologia especíﬁca da disciplina
e integração pertinente da informação contida nas fontes.

[A mundialização do conﬂito]
No início da guerra, em 1939, apenas a Europa e o Norte de
África estavam envolvidos no conﬂito. Porém, a partir de
1941, a situação altera-se radicalmente. A guerra estendeu-se a outros locais do mundo. Em 1941 os alemães submetem a Grécia e a Jugoslávia, avançando depois para a
União Soviética, onde o seu poderio deﬂagrou duros golpes
no mal preparado exército soviético. Paralelamente, a 7 de
dezembro de 1941, os japoneses atacam de surpresa a
frota naval americana estacionada no Pacíﬁco, trazendo os
americanos à guerra. A partir deste momento o conﬂito é
global e a vantagem permanecia do lado alemão e japonês.
[O avanço dos aliados a partir de ﬁnais de 1942]
A partir do inverno de 1942 a sorte da 2.ª Guerra Mundial começa a mudar. A entrada em guerra dos EUA foi decisiva
para esta alteração. Há, portanto, um conjunto de batalhas
neste período que vão transformar o decurso do conﬂito. No
Atlântico a poderosa máquina de guerra americana, equipada com porta-aviões, submarinos e bombardeiros,
começa a fazer estragos consideráveis na frota alemã. No
Mediterrâneo, como podemos observar através do mapa
[FD], as forças inglesas derrotam os alemães no Egito e as
forças anglo-americanas desembarcam em Marrocos e libertam o Norte de África; em seguida conquistam o sul de
Itália e derrubam Mussolini do poder [FD]. Já na frente oriental, os alemães sofrem pesadas derrotas às mãos dos soviéticos [FD].
[Do “Dia D” ao ﬁnal do conﬂito]
A 6 de junho de 1944, sob comando do General Eisenhower,
tropas aliadas desembarcam na Normandia, como podemos atestar através da observação do mapa [FD], iniciando
uma frente ocidental importante para o avanço dos aliados.
Conhecido como o “Dia D”, este episódio marcou o início da
libertação da França, Holanda e uma parte da Bélgica. Na
frente oriental, as tropas soviéticas avançavam determinantemente ao longo do leste europeu em direção a Berlim.
A 30 de abril de 1945 Adolf Hitler suicida-se e, uma semana
mais tarde, a 8 de maio de 1945, depois da tomada de Berlim pelo Exército Vermelho, a Alemanha rende-se, terminando assim a guerra na Europa.
Contudo, no Pacíﬁco, o Japão recusava render-se. Perante
o impasse, primeiro a 6 de agosto em Hiroxima e, depois, a
9 de agosto em Nagasaki [FE], as bombas atómicas lançadas pelos EUA levaram à rendição do Japão e trouxeram,
como evidencia a fonte [FE], um rasto de destruição “houve
um clarão [e] demos connosco sepultados debaixo das ruínas do hospital” e consequências terríveis sob o ponto de
vista humano “Estavam todos feridos, nus, ensanguentados, e parecia que lhes tinham arrancado a pele”. Finalmente, a 2 de setembro de 1945, o Japão assina a rendição
oﬁcial e termina a 2.ª Guerra Mundial.
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A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

Conhecer e
compreender as
consequências
demográficas,
económicas e
geopolíticas da
2.ª Guerra
Mundial

Conhecer e
compreender a
origem, o
decorrer e o
desfecho do
conflito
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Grupo I

A
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.° 4

Ficha de avaliação sumativa n.º 4 B
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 10 Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial
Subdomínio 10.2. A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

Grupo I
A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução
1. Lê a lista de acontecimentos.
A – Início da 2.ª Guerra Mundial

D – Ascensão de Hitler ao poder

B – Anexação da Áustria pela Alemanha

E – Invasão da Polónia pela Alemanha

C – Invasão da Etiópia pela Itália

F – Crash da bolsa

1.1. Seleciona a opção que ordena corretamente os acontecimentos por ordem cronológica.
a) D-C-B-F-E-A

b) F-C-D-B-E-A

c) F-D-C-B-E-A

d) F-D-B-C-E-A

2. Analisa a fonte.
A

Os anos de 1933 a 1939 foram os da grande
cruzada antifascista, que prosseguia, de vitória
em vitória, até à derrota final. […] Em
primeiro lugar foi a provocação de Hitler à
Sociedade das Nações. […] Depois, a sua
arrogância ao repudiar o Tratado de Versalhes.
A. Koestler, Hieróglifos

2.1. Menciona, com base na fonte A , dois motivos que
estiveram na origem 2.ª Guerra Mundial.
2.2. Descreve o conjunto de acontecimentos que levou
à declaração de guerra por parte da Inglaterra e da
França à Alemanha.
2.3. Indica a data do início da 2.ª Guerra Mundial.

3. Atenta no mapa.
Alemanha de Hitler

3.1. Identiﬁca as principais potências em
confronto.

Países neutros
Ofensivas
Alemãs

Regiões ocupadas
(setembro 1939-maio 1940)
Aliados da Alemanha
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Narvik

Alemãs
(Batalha de
Inglaterra)

Ocupações soviéticas
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SUÉCIA
FINLÂNDIA

Soviéticas

NORUEGA Helsínquia

junho
Moscovo
1940
junho
URSS
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A Europa nos primeiros anos da 2.ª Guerra Mundial

3.2. Refere o nome dos pactos militares
estabelecidos entre Alemanha e Itália e
entre a Alemanha e o Japão contra a
URSS.
3.3. Indica, a partir do mapa C , quais as
primeiras movimentações do exército
alemão na Europa (entre 1939 e 1940).
3.4. Diz o nome pelo qual ﬁcou conhecido o
estilo de guerra utilizado pelos alemães
na primeira fase da 2.ª Guerra Mundial.
3.5. Menciona a estratégia utilizada por Hitler
para tentar conquistar da Inglaterra.
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Ficha de avaliação sumativa n.° 4
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4. Lê o texto e observa a imagem.
D
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NORTE DE ÁFRICA

C

A Alemanha em 1937

Desembarques dos
Aliados em 1943 e 1944

Frente em agosto
de 1944

Máxima ocupação
alemã e italiana

Ofensivas do Exército
Vermelho

Frente em setembro
de 1944

Territórios dos Aliados

Frente em ﬁnais de 1943

A fase ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial na Europa

4.1. Enuncia o acontecimento que forçou a entrada dos
EUA na 2.ª Guerra Mundial D .
4.2. Explica, com base na análise das fontes C e E , o
conjunto de acontecimentos que contribuíram para
o ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial.

F

Campo de concentração nazi

4.3. Justiﬁca por que razão as expressões Holocausto e Genocídio são associadas à 2.ª Guerra Mundial

F

.

5. Assinala com um V as respostas verdadeiras e com um F as falsas. Corrige as falsas.
a) As Conferências de Nuremberga e Potsdam ocorreram antes do ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial.
b) A derrota da Alemanha obrigou à sua desmilitarização e perda dos territórios conquistados.
c) Após a 2.ª Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em três zonas de inﬂuência:
EUA, Inglaterra e URSS.
d) Os criminosos de guerra foram julgados pelo tribunal de Ialta.
e) Em 1945 foi criada a ONU com o objetivo de resolver paciﬁcamente os conﬂitos entre as nações.

6. Completa o esquema que se segue.
ESTRUTURA DA ONU
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Assembleia-Geral

b)

c)

Alguns organismos
especializados da ONU

a)

Do qual fazem parte cinco
países: EUA, França,
Inglaterra, Rússia e China

Executa as decisões da
Assembleia Geral e do
Conselho de Segurança

d), e), f)

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 4

GRUPO I
1.
1.1. Opção C.
2.
2.1. Com a chegada de Hitler ao poder na Alemanha, esta
parte à conquista da Europa. Em 1933 a Alemanha abandona a Sociedade das Nações [FA], restabelece o serviço
militar e orienta a produção industrial para rearmar o
país. Entre 1936 e 1939, lança-se na conquista do seu
“espaço vital”, na construção da “Grande Alemanha”:
ocupa a Renânia, anexa a Áustria e a região dos Sudetas
(norte da Checoslováquia), violando, assim, as deliberações do Tratado de Versalhes [FA].
2.2. Perante a inoperância da SDN e a passividade das nações democráticas (França e Inglaterra), a Alemanha foi
avançando com as suas pretensões. Em 1939 as tropas
alemãs ocupam a Checoslováquia e exigem à Polónia a
entrega da cidade de Danzig. Esta última pretensão
alemã vai despoletar uma mudança de atitude nas potências democráticas (França e Inglaterra) que garantem auxílio à Polónia em caso de agressão alemã. A 1 de
setembro de 1939, a Alemanha invade a Polónia. Dois
dias depois, a 3 de setembro de 1939, Inglaterra e França
declaram guerra à Alemanha. Iniciava-se assim a
2.ª Guerra Mundial.
2.3. 1 de setembro de 1939.
3.
3.1. Eixo – Alemanha, Itália, Japão.
Aliados – Inglaterra, França, URSS.
3.2. Alemanha e Itália – Eixo Roma-Berlim.
Alemanha e Japão – Pacto Anti-komitern.
3.3. A 1 de setembro de 1939 a Alemanha invade a Polónia
[FC]. Após essa ofensiva sobre a Polónia, a Alemanha
avançava agora sobre o ocidente europeu. Em abril de
1940 ataca a Dinamarca e a Noruega [FC] (para assegurar o ferro sueco e estabelecer bases militares). Em
maio submete os Países Baixos, a Bélgica e grande parte
da França [FC].
3.4. Guerra-relâmpago.
3.5. Em ﬁnais de 1940 apenas a Inglaterra e parte da França,
bem como alguns países neutrais (Portugal, Espanha,
Suécia, Suíça) escapavam a dominação alemã. Para inverter este cenário, Hitler, recorrendo à recém-criada
Luftwaffe, tentou dominar o espaço aéreo inglês travando, nesta altura, duros combates aéreos nos céus ingleses e na extensão do Canal da Mancha.
4.

4.3. A Alemanha nazi tinha como um dos seus princípios
ideológicos fundamentais o racismo, mais concretamente o antissemitismo. Os alemães consideravam-se
uma raça superior e, no início da guerra, começaram por
perseguir e isolar os judeus em guetos (bairros isolados
da restante população), onde viviam em condições degradantes. A partir de 1942 Hitler decreta “a Solução
Final” – extermínio total e completo de todos os judeus
da Europa (genocídio – destruição de um grupo étnico ou
raça). Os judeus foram levados para campos de concentração [FF], onde foram asﬁxiados em câmaras de gás e
queimados em fornos crematórios. As expressões Holocausto e Genocídio são, portanto, associadas à 2.ª Guerra
Mundial, uma vez que estas tiveram lugar durante este
conﬂito, contribuindo para o adensar dos atos de barbárie cometidos em período de guerra.
5. V; V; F; F; V.
c) Após a 2.ª Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em
quatro zonas de inﬂuência: EUA, Inglaterra, França e
URSS;
d) Os criminosos de guerra foram julgados pelo tribunal de
Nuremberga.
6. a) Da qual fazem parte todos os estados-membros;
b) Conselho de Segurança;
c) Secretário-Geral;
d) FMI;
e) UNESCO;
f) UNICEF.
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4.1. O ataque à frota americana estacionada no Pacíﬁco, em
Pearl Harbour, a 7 de dezembro de 1941.

4.2. A partir do inverno de 1942 a sorte da 2.ª Guerra Mundial
começa a mudar. A entrada em guerra dos EUA foi decisiva para esta alteração. Há, portanto, um conjunto de
batalhas neste período que vão transformar o decurso
do conﬂito. No Atlântico a poderosa máquina de guerra
americana, equipada com porta-aviões, submarinos e
bombardeiros, começa a fazer estragos consideráveis na
frota alemã. No Mediterrâneo, como podemos observar
através do mapa [FC], as forças inglesas derrotam os
alemães no Egito e as forças anglo-americanas desembarcam em Marrocos e libertam o Norte de África; em
seguida conquistam o sul de Itália e derrubam Mussolini
do poder [FC]. Já na frente oriental, os alemães sofrem
pesadas derrotas às mãos dos soviéticos [FC]. Na frente
oriental, as tropas soviéticas avançavam determinantemente ao longo do leste europeu em direção a Berlim
[FC]. A 30 de abril de 1945 Adolf Hitler suicida-se e, uma
semana mais tarde, a 8 de maio de 1945, depois da tomada de Berlim pelo Exército Vermelho, a Alemanha
rende-se, terminando assim a guerra na Europa. Contudo, a 2.ª Guerra Mundial só terminará após o lançamento de duas bombas atómicas, primeiro a 6 de agosto
em Hiroxima e, depois, a 9 de agosto em Nagasaki. Finalmente, a 2 de setembro de 1945 o Japão assina a rendição oﬁcial, ﬁndando assim a 2.ª Guerra Mundial.
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B

A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução

Conhecer e
compreender as
consequências
demográficas,
económicas e
geopolíticas da
2.ª Guerra
Mundial

Conhecer e
compreender a
origem, o
decorrer e o
desfecho do
conflito

6
4
6
8
7
4
6
5
10
16
10
6

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.
100

5

2.1.

TOTAL

7

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 4 B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Grupo I

B
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 4

Ficha de avaliação sumativa n.º 5 A
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 11 Do Segundo após-guerra aos anos 80
Subdomínio 11.1. A Guerra Fria

Grupo I
A Guerra Fria
1. Faz corresponder os elementos da coluna A com os elementos da coluna B.
Coluna A

Coluna B

1) NATO

•

• a) Órgão de controlo e coordenação dos partidos políticos comunistas

2) Comecon

•

3) Kominform

•

• b) Organização que tinha como objetivo defender militarmente os
países do Ocidente

4) Plano Marshall

•

• c) Aliança militar do bloco comunista
• d) Ajuda de carácter económico para auxiliar os países do Ocidente a
recuperar as suas economias

5) Pacto de Varsóvia •

• e) Organização que tinha como missão ajudar economicamente os
países do bloco soviético

2. Observa as fontes que se seguem.
A

Embora o aspeto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida
ao armamento nuclear no Ocidente, não foi esse o seu maior impacto. […] As potências nucleares
envolveram-se em três grandes guerras (mas não uma contra a outra).
Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos

Limite do avanço da
Coreia do Norte
(agosto/setembro
de 1950)
Limite do avanço
chinês (01/1951)

CHINA

COREIA
DO NORTE

Linha de tréguas e
zona desmilitarizada
(1953)

P‘yong-Yang
38°

Kä-Song

38°

Seul
MAR
AMARELO

MAR DO
JAPÃO/

COREIA
DO
SUL

MAR
O R I E N TA L
Pusan
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B

Tensão na Coreia

0

100 km

C

O muro de Berlim

2.1. Identiﬁca as duas superpotências que se evidenciam no contexto da Guerra Fria.
2.2. Refere duas características que as distingam (uma política e outra económica).
2.3. Indica duas das “três grandes guerras” que ocorreram durante este período

A

.
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A

Ficha de avaliação sumativa n.° 5
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3. Lê o texto e observa a imagem.
D

O MUD constituiu o primeiro movimento geral de oposição
democrática ao regime salazarista. Num curto espaço de tempo
criaram-se por todo o lado inúmeras comissões […] que reuniam
comunistas, republicanos, monárquicos, socialistas, católicos e um
grupo considerável de homens e mulheres sem partido. […]
E

César Oliveira, Portugal Contemporâneo.

A unidade do
Império Português

3.1. Refere, a partir da fonte D , duas medidas tomadas pelo Estado Novo com vista à democratização do
regime no após-2.ª Guerra Mundial.
3.2. Insere a Guerra Colonial portuguesa no contexto dos movimentos de independência do após-2.ª Guerra Mundial E .

4. Assinala com um V as respostas verdadeiras e com um F as falsas. Corrige as falsas.
a) Os EUA atravessaram, durante as décadas de 1950 e 1960, um período de crise económica.
b) À inﬂuência americana na alimentação, cultura e moda dá-se o nome de american way of life.
c) O Japão cresceu signiﬁcativamente nas décadas que se seguiram à 2.ª Guerra Mundial.
d) Após a 2.ª Guerra Mundial o setor terciário conheceu um grande crescimento.

5. Lê e observa as fontes.
F

Enquanto as forças armadas sustentam o combate na Guiné, em Angola e
Moçambique […] e nas assembleias internacionais a diplomacia portuguesa
faz frente a tantas incompreensões, não nos é lícito afrouxar a vigilância na
retaguarda. […] há que continuar a pedir sacrifícios a todos, inclusive
nalgumas liberdades que se desejavam restauradas. […] Disse há pouco da
minha preocupação imediata em assegurar a continuidade. […]. A fidelidade
à doutrina brilhantemente ensinada pelo doutor Salazar não deve confundir-se
com o apego obstinado à fórmula ou soluções que ele algum dia haja adotado.
Marcello Caetano, Discurso de posse como Presidente do
Conselho de Ministros, 27 de setembro de 1968

G

5.1. Desenvolve o tema:
Da Primavera Marcelista à democratização do regime.
A tua resposta deve integrar dois aspetos de cada um dos seguintes tópicos:
• A liberalização fracassada (o período marcelista);
• A revolução do 25 de Abril;
• As primeiras medidas de democratização.
Na elaboração da tua resposta deves integrar elementos das fontes F e G .
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Jornal República de
25 de abril de 1974

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 5

Grupo I

colónias, mas sim Províncias Ultramarinas, parte integrante do território nacional [FE]. Com efeito, perante a
recusa em negociar a descolonização, Salazar envolveu o
país numa guerra (a guerra colonial) que só terminaria
com o ﬁm do regime ditatorial, em 1974.

1.
1.1. 1 – B; 2 – E; 3 – A; 4 – D; 5- C;
2.
2.1. As duas potências eram os EUA e a URSS.
2.2. Sob o ponto de vista político, os EUA eram uma democracia liberal e a URSS era um regime comunista. Sob o
ponto de vista económico, os EUA eram um regime capitalista e a URSS tinha uma economia coletivizada, controlada pelo Estado.
2.3. Com o ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial duas superpotências
começaram a competir pela hegemonia mundial. Cada
uma destas nações pretendia expandir a sua área de inﬂuência através do triunfo da sua ideologia política – os
EUA pelo capitalismo liberal e a URSS pelo socialismo.
Entrou-se na era do mundo bipolar. Embora não tenha
havido qualquer conﬂito direto entre as duas nações, as
hostilidades acentuaram-se surgindo assim alguns conﬂitos localizados. A ameaça nuclear estabelecia um
equilíbrio pelo terror que obrigava as duas potências a
manterem o alerta total. Paralelamente, o aparecimento
de conﬂitos localizados manteve as hostilidades sem
que, porém, houvesse confronto direto. O Bloqueio de
Berlim (1948) foi o primeiro foco de rivalidade entre os
blocos (Estaline declarou o bloqueio terrestre da cidade
forçando o estabelecimento de uma ponte aérea para o
abastecimento da cidade). Em 1950, o despoletar da
Guerra da Coreia – onde os EUA apoiavam o sul e a URSS
apoiava o norte – foi o primeiro conﬂito onde se temeu
um confronto nuclear. A construção do Muro de Berlim
em 1961, bem como a crise dos mísseis de Cuba (com a
instalação, por parte da URSS, de rampas de lançamento
de mísseis em Cuba como sinal de apoio a Fidel Castro,
impulsionador da revolução comunista nesse país) foram
outros dos focos de tensão durante este período inicial.
3.
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3.1. Com o ﬁm da 2.ª Guerra Mundial e a vitória dos regimes democráticos, esperava-se o ﬁm da ditadura em Portugal. No
entanto, Salazar tomou medidas para mostrar que se adaptava aos tempos democráticos: condenou o regime nazi,
anunciou a realização de novas eleições para a Assembleia
Nacional (18 Novembro 1945) e fez rever a Constituição de
1933 no sentido de autorizar mais que uma lista de candidatos. Para concorrer à eleições foi criado o MUD (Movimento
de Unidade Democrática), que foi, como refere a fonte [FD]“o
primeiro movimento geral de oposição democrática ao regime salazarista”. O movimento fez várias sessões públicas
de propaganda e o MUD pediu o adiamento das eleições para
poderem esclarecer a opinião pública. Salazar não acedeu e
o MUD retirou-se do ato eleitoral, fazendo com que a União
Nacional obtivesse todos os lugares da Assembleia Nacional,
perpetuando assim o regime autoritário em Portugal.
3.2. O ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial provocou uma alteração política face à forma como o Ocidente olhava para as colónias. O princípio da autodeterminação dos povos, defendido pela ONU, abriu espaço a uma série de movimentos
de libertação nacional que surgiram nos continentes africano e asiático, durante este período. Contudo, Portugal
manteve-se irredutível relativamente ao controlo sobre as
suas colónias. Salazar alegava que Portugal não possuía

4. F; V; V; V.
a) Os EUA atravessaram, durante as décadas de 1950 e
1960, um período de prosperidade económica.
5.
5.1. A resposta deve apresentar: referência aos tópicos solicitados; organização coerente dos conteúdos; utilização adequada e sistemática da terminologia especíﬁca da disciplina
e integração pertinente da informação contida nas fontes.
[A liberalização fracassada (o período marcelista)]
Em 1968, Salazar sofre uma queda que o deixa incapacitado para governar, sendo substituído por Marcello Caetano. A ação política de Marcello Caetano pautou-se por
uma “evolução na continuidade”, isto é, uma liberalização do regime sem quebrar, no entanto, com o conservadorismo do passado. Como explica Marcello, a “minha
preocupação imediata [é] assegurar a continuidade. […]
Mas continuar implica uma ideia de movimento, de sequência e de adaptação” [FF] Iniciou-se, portanto, a chamada “Primavera Marcelista”. Destacam-se como principais medidas: a diminuição da censura que passa a
chamar-se Exame Prévio; o regresso de alguns partidos
políticos; as modiﬁcações na PIDE, que passa a chamar-se DGS (Direção Geral de Segurança) e na União Nacional, que passa a chamar-se Ação Nacional Popular;
a abertura da economia aos capitais estrangeiros,
o desenvolvimento da indústria, crescimento da economia; a reforma do ensino (escolaridade obrigatória até ao
6.º ano). Contudo, Marcello Caetano não conseguiu solucionar a questão da Guerra Colonial e o crescente isolamento face ao estrangeiro [FF].
[A revolução do 25 de Abril]
Perante a crescente instabilidade política, social e económica, na madrugada de 25 de abril de 1974, um golpe
militar liderado pelo MFA (Movimento das Forças Armadas)[FG], constituído na sua maioria por capitães, majores e altas hierarquias militares, pôs ﬁm ao regime ditatorial que vigorava desde 1926. Entretanto, foi nomeada
uma Junta de Salvação Nacional presidida pelo General
Spínola que governou o país até à formação de um governo provisório.
[As primeiras medidas de democratização]
A 26 de abril o General Spínola dá a conhecer, na televisão, o programa do MFA para a democratização do país:
são restituídas todas as liberdades e garantias; é deﬁnida uma política ultramarina que conduzisse à paz; são
extintas a PIDE/DGS, a Mocidade e Legião Portuguesas e
é declarado o ﬁm da censura; é autorizado o regresso
dos exilados, procede-se à libertação dos presos políticos e à legalização dos partidos políticos e sindicatos. O
governo provisório seria cheﬁado por Adelino da Palma
Carlos e incluía ﬁguras como Mário Soares, Álvaro
Cunhal e Sá Carneiro, representantes das várias forças
políticas. Porém, o período político conturbado que se
viveu após o 25 de abril só foi solucionado a 25 de novembro com o afastamento do poder das forças do MFA.
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A Guerra Fria

Conhecer e
compreender as
consequências
da política do
Estado Novo
perante o
processo de
descolonização
do após-guerra
Conhecer e
compreender o
dinamismo
económico-social
dos países
capitalistas
desenvolvidos (…)
do após-guerra
aos anos 70
Conhecer e
compreender a
desagregação
do Estado Novo
Conhecer e
compreender a
Revolução
democrática
portuguesa

Conhecer e
compreender os
movimentos de
independência
das colónias do
após-guerra aos
anos 70

Conhecer e
compreender
a nova “ordem
mundial”
do após-guerra
Conhecer e
compreender os
efeitos da nova
“ordem mundial”
do após-guerra
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10

10

3.1.

3.2.

TOTAL

100

30

10

2.3.

5.1.

12

2.2.

10

8

2.1.

4.

10

1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 5 A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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A
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.° 5

Ficha de avaliação sumativa n.º 5 B
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 11 Do Segundo após-guerra aos anos 80
Subdomínio 11.1. A Guerra Fria

Grupo I
A Guerra Fria
1. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as
falsas.
a) Após a retirada das forças alemãs da Europa de Leste, estabeleceram-se aí regimes comunistas.
b) O presidente Truman decidiu apoiar economicamente a Europa através do Plano Marshall.
c) Para ajudar economicamente os países do bloco leste, a URSS criou o Kominform.
d) A NATO surge como resposta ao Pacto de Varsóvia.
e) A NATO e o Pacto de Varsóvia são organizações de carácter militar.

2. Lê o texto e observa os mapas.
A democracia parece, pois, estabelecida duradouramente nas instituições internacionais. Em 1945 pode sentir-se
justificadamente que o fim da 2.ª Guerra Mundial marca bem o triunfo da democracia em toda a Terra.
[…] Ora, menos de dois anos mais tarde os vencedores estão desunidos. Dois blocos hostis confrontam-se numa
forma de guerra inédita para a qual é necessário inventar um nome, mais exatamente uma imagem […]. A
situação de 1947 é o mais diferente possível da que o mundo esperava em 1945.

A

René Remond, Introdução à História do Nosso Tempo
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Cortina de ferro

C

Corredores aéreos

100 km

Aeroportos

O bloqueio de Berlim

2.1. Indica, a partir da fonte A , o nome pelo qual ﬁcou conhecida “a forma de guerra inédita” que surge
após a 2.ª Guerra Mundial. De seguida, deﬁne esse conceito.
2.2. Identiﬁca os “dois blocos hostis” a que se refere o autor da fonte

A

.
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B

Ficha de avaliação sumativa n.° 5
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3. Analisa a cronologia e observa o cartaz.
CRONOLOGIA

D

1882
1949
1955
1958
1965

Criação do MUD
Norton de Matos desiste das eleições presidenciais
Portugal é aceite como membro da ONU.
Candidatura de Humberto Delgado à Presidência
da República.
Assassinato do General Humberto Delgado

3.1. Explicita, a partir da fonte D , três ações tomadas pelo
Estado Novo, com vista à democratização do regime,
no após-2.ª Guerra Mundial.
3.2. Refere, com base na fonte
internacional do país.

E

E

Propaganda salazarista

, em que medida a guerra colonial portuguesa levou ao isolamento

4. Assinala a opção correcta em cada uma das aﬁrmações.
4.1. Jean Monet e Robert Schuman criaram:
a) a União Europeia
b) a CEE
c) a CECA
4.2. Com a CEE:
a) as pessoas passaram a poder circular livremente entre os estados-membros;
b) passaram a poder circular livremente entre os estados-membros pessoas
mercadorias e capitais;
c) foram abolidos os direitos alfandegários

5. Analisa as fontes.
F

O Movimento das Forças Armadas que acaba de cumprir com êxito
a mais importante das missões cívicas dos últimos tempos da nossa
História, proclama à Nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua
completa realização, um programa de salvação do país e de restituição
ao povo português das liberdades cívicas de que vem sendo privado.
Movimento das Forças Armadas, proclamação no dia 25 de abril de 1974

G

Poder Legislativo

Poder Executivo

Presidente da
Républica

Assembleia
da Républica

Eleito por 5 anos

Eleita por 4 anos

Poder
Judicial
Tribunais
Juizes e
Jurados

Governo
ELEITORES
(Sufrágio universal)
Eleição

84

Nomeia de acordo com os resultados
das eleições legislativas

H

A descolonização

5.1. Discrimina três medidas tomadas pelo MFA após a
“Revolução dos Cravos”.
5.2. Menciona três direitos dos portugueses consagrados
na Constituição de 1976.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 5

GRUPO I
1.
1.1. V; V; F; F; V.
c) Para ajudar economicamente os países do bloco leste,
a URSS criou o COMECON;
d) O Pacto de Varsóvia surge como resposta à NATO.
2.
2.1. Guerra Fria – período de grande tensão que se estende
desde 1947 até 1991 e vai opor ideológica, política e economicamente os EUA e a URSS, as duas superpotências
mundiais neste período. Embora nunca tenha havido
confronto militar direto, a ameaça nuclear e tensão entre
os blocos foi permanente.
2.2. Os dois blocos eram os EUA – capitalista e a URSS
– socialista.
3.

4.
4.1. Opção C.
4.2. Opção B.
5.
5.3. O programa do MFA propõe, como medidas para a democratização do país: a restituição de todas as liberdades e
garantias [FH]; é deﬁnida uma política ultramarina que
conduza à paz [FI]; são extintas a PIDE/DGS, a Mocidade
e Legião Portuguesas e é declarado o ﬁm da censura
[FH]; é autorizado o regresso dos exilados, procede-se à
libertação dos presos políticos e à legalização dos partidos políticos e sindicatos.
5.2. A 2 de abril de 1976 foi aprovada e instituída a nova Constituição da República Portuguesa. Nela estão presentes
valores como: a igualdade de todos perante a lei; o direito à liberdade e à segurança; a liberdade de associação e de voto; o direito ao trabalho, à segurança social e
à proteção da saúde; o direito à educação e cultura.
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3.1. Com o ﬁm da 2.ª Guerra Mundial e a vitória dos regimes
democráticos, esperava-se o ﬁm da ditadura em Portugal.
No entanto, Salazar tomou medidas para mostrar que se
adaptava aos tempos democráticos: condenou o regime
nazi, anunciou a realização de novas eleições para a
Assembleia Nacional (18 novembro 1945) e fez rever a
Constituição de 1933, no sentido de autorizar mais que
uma lista de candidatos. Para concorrer à eleições foi
criado o MUD (Movimento de Unidade Democrática) [FD].
Porém este movimento retirou-se mesmo antes de chegar a votos. Em 1949, apesar da grande adesão popular,
também Norton de Matos havia de se retirar das eleições
à presidência da República mesmo antes destas acontecerem. Já em 1958, Humberto Delgado, que também
havia granjeado grande apoio popular, acabaria por perder
as eleições para o candidato do regime, Américo Tomás.
Todavia, estas eleições estão envoltas em grande polémica, acreditando-se terem sido forjadas.

3.2. O princípio da autodeterminação dos povos, defendido
pela ONU no período após a 2.ª Guerra Mundial, abriu
espaço a uma série de movimentos de libertação nacional que surgiram nos continentes africano e asiático, durante este período. Contudo, apesar da adesão de Portugal à ONU, em 1955, Salazar manteve-se irredutível
relativamente ao controlo sobre as suas colónias, isolando cada vez mais o país nas esferas diplomáticas internacionais. Salazar alegava que Portugal não possuía
colónias, mas sim Províncias Ultramarinas, parte integrante do território nacional [FE]. Com efeito, perante a
recusa em negociar a descolonização, Salazar envolveu o
país numa guerra (a guerra colonial) que só terminaria
com o ﬁm do regime ditatorial, em 1974.
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A Guerra Fria
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TOTAL

100

9

3

4.1.

5.2.

12

3.2.

20

20

3.1.

5.1.

8

2.2.

3

15

2.1.

4.2.

10

1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 5 B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Grupo I

B
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 5

Ficha de avaliação sumativa n.º 6 A
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 11 Do Segundo após-guerra aos anos 80
Subdomínio 11.1. A Guerra Fria

Domínio 12 O após-Guerra Fria e a Globalização
Subdomínio 12.1. Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar

Grupo I
A Guerra Fria
1. Observa as fontes que se seguem.
A

% da população ativa
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1960
EUA

O governo deixará de subsidiar os indivíduos
cujas necessidades não estejam confirmadas.
[…] Além da redução nas despesas, será
importante diminuir os impostos. É tempo de
criar novos empregos, de reconstruir a nossa
indústria […]. E isso só poderá ser feito com
um programa fiscal que encoraje os
trabalhadores e os industriais a aumentarem a
produtividade.
Ronald Reagan, 20-02-1981

B

1970
Japão

1980
RFA

1988
Inglaterra

Evolução do desemprego

1.1. Indica duas causas da crise da década de 1970 nos EUA.
1.2. Refere, partindo da fonte

B

, duas consequências decorrentes desta crise.

1.3. Deﬁne neoliberalismo.
1.4. Explica, com base na fonte A , o recuo do Estado-Providência nas sociedades ocidentais em prol de
uma ideologia económica neoliberal.

2. Lê os textos.

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

C

Camaradas! A fim de não se repetirem os
erros do passado, o Comité Central do
PCUS pronunciou-se contra o culto da
personalidade […] até porque Estaline foi
exaltado em demasia. O estabelecimento
de relações de amizade entre a URSS e os
EUA, da maior importância para a paz no
mundo inteiro, deve assentar em cinco
grandes princípios da coexistência pacífica
[…].
Kruschev, Relatório ao XX Congresso do PCUS,
1956

D

Em 1985, […] Gorbatchev abriu um novo capítulo
na História da União. No interior, conduz com
determinação uma política que se caracterizava pela
modernização e pela transparência, a perestroika e
a glasnost, e que vai virar do avesso as estruturas
políticas e económicas da União. Pela primeira vez
têm lugar eleições livres e constitui-se uma oposição
que se exprime […] é o fim do regime do partido
único. A imprensa liberta-se da censura. Uma lei
autoriza a liberdade religiosa […]
René Remond, Introdução à História do Nosso Tempo

87

A

Ficha de avaliação sumativa n.° 6
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2.1. Desenvolve o tema:
O mundo comunista: desenvolvimento, bloqueios e ruturas.
A tua resposta deve integrar dois aspetos de cada um dos seguintes tópicos:
• A atuação política de Kruschev;
• O impacto das medidas reformistas de Gorbatchev;
• O ﬁm da URSS.
Na elaboração da tua resposta deves integrar elementos das fontes C e D .

Grupo II
Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar
1. Atenta no mapa que se segue.
Thulé

F. RUSSA

Moscovo
CANADÁ

Londres

Ilhas
Aleutas

Açores
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Diego Garcia
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Guam
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Bali
AUSTRÁLIA

3000 km

EUA e restantes países da NATO
Presença permanente de esquadras americanas
Conﬂitos internos

E

Hawai

ÍNDIA BIRMÂNIA

ÍNDICO
0

Midway

COREIA
DO SUL

Principais bases americanas
Intervenções militares americanas
(com ou sem mandato da ONU)

Principais atentados
do terrorismo internacional

Os conﬂitos do mundo atual

1.1. Explica, com base no mapa

E

, a inﬂuência dos EUA após a queda do bloco soviético.

1.2. Explicita duas características do “terrorismo global” associado ao integralismo islâmico.
1.3. Refere a importância das novas tecnologias no contexto de uma economia global.

2. Assinala com um V as aﬁrmações verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as
falsas.
a) A crise económica da década de 1970 não teve qualquer efeito em Portugal.
b) Com a “revolução de abril” Portugal foi capaz de reduzir a dependência do estrangeiro
e baixar as importações.
c) A entrada do FMI em Portugal, durante a década de 1970, evitou a rutura das ﬁnanças.
d) A adesão à CEE foi importante para Portugal recuperar a sua economia.
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Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 6

Grupo I

assim, a criação de empresas privadas; renovação dos
quadros políticos visando a integração de jovens qualiﬁcados. As ideias base da sua atuação foram a perestroika
(reestruturação) e a glasnost (transparência) [FE]. Todavia, a sua política económica também falhou, o que levou
ao descontentamento social.
[O ﬁm da URSS]
A política de liberalização levada a cabo por Gorbachev
trouxe consigo crise económica e agitação social. O ﬁnal
da década de 80 foi particularmente gravoso para a
URSS, com a derrota na Guerra do Afeganistão e com a
crescente vaga de manifestações que levaram a queda
de vários governos comunistas na Europa.

1.
1.1. A década de 1970 marcou o início de uma crise económica
e social. Nos EUA vinha-se avolumando o déﬁce ﬁnanceiro, resultado do prolongamento da Guerra do Vietname
e da concorrência europeia aos produtos americanos. À
escala internacional, os choques petrolíferos de 1973 e
1979 lançaram o caos na economia.
1.2. Os choques petrolíferos de 1973 e 1979 originaram uma
crescente inﬂação, que acabou por condicionar o aumento dos salários e, consequentemente, fez crescer os
custos de produção, levando numerosas empresas à falência e uma escalada no desemprego [FB].
1.3. Doutrina económica que surge nos inícios da década de
1970 e que preconiza o funcionamento livre do mercado,
estando este liberto de toda e qualquer intervenção do
Estado na economia.
1.4. A época áurea dos “Trinta Gloriosos”, caracterizada pela
prosperidade económica e acesso generalizado a boas
condições de vida começou a ter a sua queda no início da
década de 1970. Os economistas estavam em crer que
esta crise se devia, em grande medida, ao protecionismo
social que fora instaurado nas décadas anteriores e que
fez subir acentuadamente as despesas do Estado. Perante esta situação, os principais líderes mundiais, Ronald Reagan, nos EUA, e Margaret Thatcher, no Reino
Unido, propõem um conjunto de soluções de carácter
neoliberal, tais como: a limitação da intervenção do Estado na economia [FA], diminuindo também a despesa
pública, a privatização de empresas públicas e o estimulo à concorrência e ao investimento [FA].
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2.
2.1. A resposta deve apresentar: referência aos tópicos solicitados; organização coerente dos conteúdos; utilização
adequada e sistemática da terminologia especíﬁca da
disciplina e integração pertinente da informação contida
nas fontes.
[A atuação política de Kruschev]
No ﬁnal da 2.ª Guerra Mundial, a URSS tinha levado a
cabo uma rápida recuperação económica, assente na
planiﬁcação económica que privilegiara as indústrias de
base. Após a morte de Estaline, Kruschev (1953-1964)
tomou a cheﬁa da URSS optando por uma certa liberalização do sistema [FC]. A nível interno, adotou uma política de descentralização: denunciou a política de Estaline
e concedeu uma maior inﬂuência aos sovietes locais. A
nível externo, procedeu a uma política de coexistência
pacíﬁca [FC], acordando com os EUA a limitação de experiências nucleares. Contudo, foi também neste período
que foi construído o Muro de Berlim e foram instaladas
as bases de mísseis em Cuba. Em 1964, Kruschev foi
afastado do poder devido ao falhanço das suas políticas
económicas.
[O impacto das medidas reformistas de Gorbatchev]
Em 1985, Mikhail Gorbachev (1985-1991), dirigente máximo da URSS, tinha como desaﬁo vencer a estagnação
do regime comunista. Para tal, procedeu a um conjunto
de medidas tais como: a reforma da Constituição [FE],
realização de eleições livres para deputados e libertação
de dissidentes; medidas económicas com vista à construção de uma economia de mercado [FE] permitindo,

GRUPO II
1.
1.1. Com a queda da União Soviética o mundo passou a estar
dominado por uma única superpotência, os EUA. Porém,
os conﬂitos continuam a existir um pouco por todo o
globo [FF], mas com especial incidência na Europa (ex-Jugoslávia, Bósnia, Kosovo), fruto dos nacionalismos
independentistas, e também no Médio Oriente, fruto do
fundamentalismo islâmico. Neste contexto, os EUA tornaram-se nos “polícias do mundo”, intervindo militarmente em regiões de conﬂito. Também os interesses
económicos são importantes neste contexto, uma vez
que a “luta” pelo domínio das jazidas de petróleo no
Médio Oriente também tem sido um foco de disputa
nesta transição de século (duas Guerras do Golfo, em
1991 e 2003) [FF].
1.2. As divergências civilizacionais entre o Ocidente e o Islão
estão na origem de uma “guerra” entre civilizações que
ameaça permanentemente a paz mundial. A criação de
redes internacionais terroristas como a Al Qaeda, composta por minorias radicais que defendem o fundamentalismo islâmico, não podendo no entanto estes movimentos ser confundidos com a totalidade do Islão, são
uma preocupação constante do mundo ocidental. Em
setembro de 2001, um ataque terrorista em solo americano, perpetrado por este grupo radical deu início a um
conjunto de ofensivas no Médio Oriente que se mantêm,
em alguns casos, até à atualidade.
1.3. O elevado desenvolvimento económico da 2.ª metade do
século XX fez entrar o mundo na era da globalização. A economia torna-se um fenómeno mundial, com as mercadorias e as matérias-primas a circularem por locais cada vez
mais longínquos, assentes numa produção industrial que
está mundializada, podendo os diversos componentes de
um mesmo produto ser fabricados em qualquer parte do
globo. Também os meios de comunicação sofreram uma
verdadeira revolução, com a generalização da internet, fundamental para uma permanente troca de informações,
conteúdos e ideias espalhadas um pouco por todo o mundo.
É portanto neste contexto global que se insere o novo paradigma civilizacional, em pleno século XXI.
3. F; F; V; V.
a) A crise económica da década de 1970 também afetou
Portugal;
b) Apesar da “revolução de abril” Portugal foi incapaz de reduzir a dependência do estrangeiro e baixar as importações.
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A Guerra Fria

Estabilidade e instabilidade
num mundo unipolar

Conhecer os
efeitos da
integração
portuguesa nas
Comunidades
Europeias/União
Europeia

Conhecer e
compreender o
atual processo
de globalização

Conhecer e
compreender a
emergência e os
limites do
unilateralismo
americano

Conhecer e
compreender a
unidade e
diversidade do
mundo
comunista, os
seus bloqueios e
ruturas

Conhecer e
compreender a
evolução
ocorrida desde
as “crises
petrolíferas” até
ao colapso do
bloco soviético

Grupo I

7

10

25

14
10
8
10

1.3.

1.4.

2.1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

100

8

1.2.

TOTAL

8

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 6 A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Grupo II

A
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.° 6

Ficha de avaliação sumativa n.º 6 B
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Domínio 11 Do Segundo após-guerra aos anos 80
Subdomínio 11.1. A Guerra Fria

Domínio 12 O após-Guerra Fria e a Globalização
Subdomínio 12.1. Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar

Grupo I
A Guerra Fria
1. Observa as fontes que se seguem.
A

O governo deixará de subsidiar os indivíduos cujas
necessidades não estejam confirmadas. […] Além
da redução nas despesas, será importante diminuir
os impostos. É tempo de criar novos empregos, de
reconstruir a nossa indústria […]. E isso só poderá
ser feito com um programa fiscal que encoraje os
trabalhadores e os industriais a aumentarem a
produtividade.
Ronald Reagan, 20-02-1981

% da população activa
14
13
12
11
10
9
8
7
6
EUA
5
4
3
2
1
0
1970
1960

B

Inglaterra

RFA

Japão
1980

1988

Evolução do desemprego

1.1. Identiﬁca duas causas da crise da década de 1970 nos EUA.
1.2. Refere, partindo da fonte

B

1.3. Indica, partindo da fonte

, duas consequências decorrentes desta crise.
A

, duas características das políticas do neoliberalismo.

1.4. Explica, com base na fonte A , o recuo do Estado-Providência nas sociedades ocidentais em prol de
uma ideologia económica neoliberal.

2. Completa os espaços numerados no texto.
Com a morte de 1
em 1953, 2
é apontado pelo Partido Comunista como o
seu sucessor. Este adota uma política de denúncia dos crimes cometidos pelo seu sucessor, iniciando a
3
do regime a nível interno e promovendo a 4
com os Estados Unidos,
5
. Contudo, em 1964 chega ao poder
numa época que ﬁcou conhecida na História como
6
7
, rompendo com o passado, promove novamente o
, aumenta a
8
, afundando cada vez maiz a URSS no imobililismo.
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a coexistência pacífica • Gorbachev • Kruschev • Brejnev • a repressão
o culto da personalidade • Estaline • Lenine • liberalização • guerra
encerramento • belicista • degelo • liberdades • produção
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B

Ficha de avaliação sumativa n.° 6

Na segunda metade dos anos 70 […] o país começou a perder o seu dinamismo. Os fracassos económicos
tornaram-se mais frequentes […]. Encorajava-se a lisonja e o servilismo. […]
A perestroika significa ultrapassar o processo de estagnação, […] criando um mecanismo eficiente para a
aceleração do progresso económico e social […] É o amplo desenvolvimento da democracia, do autogoverno
socialista, o encorajamento da iniciativa e da criatividade, mais glasnost, crítica e autocrítica em todas as esferas
da sociedade. Significa maior respeito pelo indivíduo e maior consideração pela dignidade pessoal. […]

C

Mikhail Gorbachev, Perestroika, 1987

3.1. Explica o conjunto de medidas levadas a cabo por Gorbachev com vista à recuperação económica do
regime soviético.
3.2. Enuncia dois acontecimentos que precipitaram o ﬁm da URSS.
3.3. Indica dois novos países que surgiram após o colapso da União Soviética.

Grupo II
Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar
1. Atenta no mapa que se segue.
Thulé

D

F. RUSSA

Moscovo
CANADÁ

Londres

Ilhas
Aleutas

Açores

ESTADOS
UNIDOS

OCEANO
PACÍFICO

Madrid

Nova Iorque
TUNÍSIA
CUBA

MÉXICO

BÓSNIA/KOSOVO
CHECHÉNIA
TURQUIA
AFEGANISTÃO CHINA
IRAQUE
ISRAEL
IRÃO
PAQUISTÃO
KOWEIT

PORTO RICO
SUDÃO

Chiapas
PANAMÁ
COLÔMBIA

LIBÉRIA
COSTA
DO MARFIM

Mombaça

OCEANO

OCEANO
PACÍFICO

Diego Garcia

ÍNDICO
0

Hawai
Wake

SRI LANKA

OCEANO

AT L Â N T I C O

Midway
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ARÁBIA
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EUA e restantes países da NATO
Presença permanente de esquadras americanas
Conﬂitos internos

Principais bases americanas
Intervenções militares americanas
(com ou sem mandato da ONU)

Principais atentados
do terrorismo internacional

1.1. Justiﬁca a intervenção dos EUA no Afeganistão e no Iraque durante a primeira década do século XXI.
1.2. Assinala com um V as respostas verdadeiras e com um F as falsas. Corrige as falsas.
a) Portugal aderiu à CEE em 1986.
b) A adesão à CEE, no caso de Portugal, não implicou a livre circulação de bens e mercadorias.
c) A CEE não disponibilizou fundos comunitários para Portugal melhorar a economia.
d) Em 2002 Portugal aderiu à moeda única, o Euro.
e) Atualmente a União Europeia conta com 28 países membros.
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3. Lê o texto que se segue.

Critérios de correção – Ficha de avaliação sumativa n.° 6

GRUPO I
1.
1.1. A década de 1970 marcou o início de uma crise económica e
social. Nos EUA vinha-se avolumando o déﬁce ﬁnanceiro,
resultado do prolongamento da Guerra do Vietname e da
concorrência europeia aos produtos americanos. À escala
internacional, os choques petrolíferos de 1973 e 1979 lançaram o caos na economia.
1.2. Os choques petrolíferos de 1973 e 1979 originaram uma
crescente inﬂação, que acabou por condicionar o aumento dos salários e, consequentemente, fez crescer os
custos de produção, levando numerosas empresas à falência e uma escalada no desemprego [FB].
1.3. Redução das despesas [FA]; estímulo à concorrência e ao
investimento [FA]
1.4. A época áurea dos “Trinta Gloriosos”, caracterizada pela
prosperidade económica e acesso generalizado a boas
condições de vida começou a ter a sua queda no início da
década de 1970. Os economistas estavam em crer que
esta crise se devia, em grande medida, ao protecionismo
social que fora instaurado nas décadas anteriores e que
fez subir acentuadamente as despesas do Estado. Perante esta situação, os principais líderes mundiais, Ronald Reagan, nos EUA, e Margaret Thatcher, no Reino
Unido, propõem um conjunto de soluções de carácter
neoliberal, tais como: a limitação da intervenção do Estado na economia [FA], diminuindo também a despesa
pública, a privatização de empresas públicas e o estimulo à concorrência e ao investimento [FA].

3.1. Em 1985, Mikhail Gorbachev (1985-1991), dirigente máximo da URSS, tinha como desaﬁo vencer a estagnação
do regime comunista [FC]. Para tal, procedeu a um conjunto de medidas tais como: a reforma da Constituição
[FE], realização de eleições livres para deputados e libertação de dissidentes; medidas económicas com vista
à construção de uma economia de mercado [FC] permitindo, assim, a criação de empresas privadas; renovação
dos quadros políticos visando a integração de jovens
qualiﬁcados. As ideias base da sua atuação foram a perestroika (reestruturação) e a glasnost (transparência)
[FC]. Todavia, a sua política económica também falhou, o
que levou ao descontentamento social.
3.2. A queda do muro de Berlim e a reuniﬁcação da Alemanha.
3.3. Indicar dois dos seguintes países:
República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Sérvia, Croácia,
Bósnia-Herzegovina.

GRUPO II
1.
1.1. Em setembro de 2001, um ataque terrorista em solo americano, perpetrado por um grupo radical ligado ao fundamentalismo islâmico, a Al Qaeda, esteve na origem de um
conjunto de ofensivas militares no Médio Oriente. Em resposta aos atentados terroristas, os EUA invadem, ainda em
2001, o Afeganistão, principal reduto destes fundamentalistas islâmicos. Dois anos mais tarde, em 2003, sob pretexto
da posse de armas de destruição maciça e de proteção aos
fundamentalistas islâmicos os EUA invadem o Iraque.
1.2. V; F; F; V; V.
b) A adesão à CEE por parte de Portugal implicou a livre
circulação de bens e mercadorias;
c) A CEE disponibilizou fundos comunitários para Portugal
melhorar a economia.
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2. 1 – Estaline;
2 – Kruschev;
3 – liberalização;
4 – coexistência pacíﬁca;
5 – degelo;
6 – Brejnev;
7 – culto da personalidade;
8 – repressão.

3.
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A Guerra Fria

Estabilidade e instabilidade num mundo
unipolar
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efeitos da
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Comunidades
Europeias/União
Europeia

Conhecer e
compreender o
atual processo
de globalização

Conhecer e
compreender a
emergência e os
limites do
unilateralismo
americano

Conhecer e
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unidade e
diversidade do
mundo
comunista, os
seus bloqueios e
ruturas

Conhecer e
compreender a
evolução
ocorrida desde
as “crises
petrolíferas” até
ao colapso do
bloco soviético

Grupo I

8
15

3.3.

1.1.

TOTAL

100

10

8

3.2.

1.2.

16

15

1.4.

3.1.

6

1.3.

8

6

1.2.

2.

8

1.1.

Metas
Curriculares Objetivos Gerais Grupo Questão Cotação
(Subdomínios)
1

Ficha de Avaliação Sumativa 6 B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano

11

Data

1.º Período

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Número do aluno

Turma
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Grupo II

B
Grelha de Avaliação – Ficha de avaliação sumativa n.º 6

Orientações para o teu estudo!

Ficha de avaliação sumativa n.º 1
Aproxima-se o primeiro momento de avaliação sumativa. Veriﬁca, então, as tuas aprendizagens. Presta
atenção aos indicadores das questões que poderão integrar a ﬁcha de avaliação.
Metas Curriculares
Domínios/
Subdomínios
Domínio 9 –
A Europa e o
Mundo no limiar
do século XX

Sim

Não

Páginas
do Manual

Objetivos/Aprendizagens relevantes
Explicar a influência europeia no mundo, em finais do século XIX e inícios
do século XX
Compreender os contornos do imperialismo e do colonialismo europeu
em finais do século XIX e inícios do século XX.
Conhecer as decisões da Conferência de Berlim e as suas consequências
na partilha de África.

9.1. Apogeu e declínio
da influência europeia.

Relacionar o expansionismo europeu, os nacionalismos exacerbados,
com o deflagrar da 1.ª Guerra Mundial.
Conhecer e caracterizar as fases da 1.ª Guerra Mundial e as potências
em confronto.
Conhecer as cláusulas dos tratados de paz, em particular do Tratado de
Versalhes.

9.2. As transformações
políticas, económicas,
sociais e culturais do
após-guerra.

Explicar as consequências económicas e geopolíticas do após-1.ª Guerra,
na Europa.
Explicar a supremacia dos EUA e a queda da Europa, no após-guerra.
Caracterizar a Rússia czarista nos domínios social, económico e político,
nos inícios do século XX.
Descrever a revolução de fevereiro e de outubro de 1917 na Rússia, bem
como os seus protagonistas.
Distinguir as “revoluções” de fevereiro e de outubro de 1917 quanto aos
objetivos políticos.
Conhecer as medidas do “Comunismo de Guerra” e da NEP e avaliar os
seus efeitos.
Interpretar fontes de natureza diversa (textos, cartazes, imagens, gráficos…),
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Indicadores das questões
Nomeia – diz os nomes
Localiza (no espaço e/ou no tempo) – onde e/ou quando aconteceu algo
Ordena – colocar por ordem
Seleciona – escolhe entre os vários elementos
Refere – diz; indica
Enumera – indica, uma a uma, todas as ações pedidas
Deﬁne – Explica o que é
Estabelece a correspondência – liga os elementos relacionados entre si
Compara – mostra o que é igual ou diferente em duas ou mais situações. Coteja fontes históricas
Descreve – Diz o que é
Explica – torna claro e compreensível uma determinada situação económica, social, política
Elabora – produz, compõe
Justiﬁca – diz porquê, indica motivos, argumenta
Caracteriza – explicita, diz, o que é particular, específico de algo
Avalia – operação que visa verificar a aquisição de conhecimentos, capacidades e aptidões (competências) em determinada área do
conhecimento. Na disciplina de História, o indicador exige conhecimento e contextualização da situação para, de forma
fundamentada, ponderar as consequências de determinada ação
NOTA: Se a questão solicitar uma resposta com “base nas fontes”, deves restringir-te à informação fornecida na documentação fornecida. Se a
questão solicitar uma resposta “a partir das fontes” deves mobilizar a informação fornecida pela documentação e os teus conhecimentos.
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Aproxima-se o segundo momento de avaliação sumativa. Veriﬁca, então, as tuas aprendizagens. Presta
atenção aos indicadores das questões que poderão integrar a ﬁcha de avaliação.
Metas Curriculares
Domínios/
Subdomínios
Domínio 9 –
A Europa e o
Mundo no limiar
do século XX

Sim

Não

Páginas
do Manual

Objetivos/Aprendizagens relevantes
Conhecer as transformações nos comportamentos, hábitos de
sociabilidade e valores no após-guerra.
Relacionar as alterações verificadas no estatuto da mulher com o papel
desempenhado na guerra.
Enunciar os novos meios de comunicação de massas e o seu papel na
formação de uma cultura de massas.

9.2. As transformações
políticas, económicas,
sociais e culturais do
após-guerra.

Definir cultura de massas.

9.3. Portugal: Da
1.ª República à Ditadura
Militar.

Caracterizar a situação económica e política portuguesa nas vésperas da
implantação da República.

Caracterizar, nos seus traços gerais, as vanguardas artísticas, obras e
autores: fauvismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo, futurismo,
surrealismo, dadaísmo, arquitetura funcionalista, escola Bauhaus,
Arquitetura orgânica, expressões do modernismo em Portugal.

Explicar as causas próximas da queda da monarquia e da implantação
da República.
Conhecer as realizações da 1.ª República em vários domínios.
Identificar e avaliar as dificuldades da 1.ª República.
Descrever a queda da 1.ª República e a instauração de um regime
ditatorial (1926).
Interpretar fontes de natureza diversa (textos, cartazes, imagens, gráficos…),

Indicadores das questões
Nomeia – diz os nomes
Localiza (no espaço e/ou no tempo) – onde e/ou quando aconteceu algo
Ordena – colocar por ordem
Seleciona – escolhe entre os vários elementos
Refere – diz; indica
Enumera – indica, uma a uma, todas as ações pedidas
Deﬁne – Explica o que é
Estabelece a correspondência – liga os elementos relacionados entre si
Compara – mostra o que é igual ou diferente em duas ou mais situações. Coteja fontes históricas
Descreve – Diz o que é
Explica – torna claro e compreensível uma determinada situação económica, social, política
Elabora – produz, compõe
Justiﬁca – diz porquê, indica motivos, argumenta
Caracteriza – explicita, diz, o que é particular, específico de algo
Avalia – operação que visa verificar a aquisição de conhecimentos, capacidades e aptidões (competências) em determinada área do
conhecimento. Na disciplina de História, o indicador exige conhecimento e contextualização da situação para, de forma
fundamentada, ponderar as consequências de determinada ação
NOTA: Se a questão solicitar uma resposta com “base nas fontes”, deves restringir-te à informação fornecida na documentação
fornecida. Se a questão solicitar uma resposta “a partir das fontes” deves mobilizar a informação fornecida pela documentação e
os teus conhecimentos.
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Ficha de avaliação sumativa n.º 2

Orientações para o teu estudo!

Ficha de avaliação sumativa n.º 3
Aproxima-se o terceiro momento de avaliação sumativa. Veriﬁca, então, as tuas aprendizagens. Presta
atenção aos indicadores das questões que poderão integrar a ﬁcha de avaliação.
Metas Curriculares
Domínios/
Subdomínios
Domínio 10 –
Da Grande
Depressão à
2.ª Guerra Mundial

Sim

Não

Páginas
do Manual

Objetivos/Aprendizagens relevantes
Explicar os mecanismos de mundialização da crise de 1929.
Caracterizar as medidas tomadas por Franklin Roosevelt no âmbito do
New Deal.
Localizar no espaço e no tempo os regimes autoritários emergentes nos
anos 20 e 30 do século XX.

10.1. Crise, ditadura e
democracias na década
de 30.

Descrever as circunstâncias da ascensão de Mussolini e do Partido
Fascista ao poder.
Descrever as circunstâncias da ascensão de Hitler e do Partido Nazi ao
poder.
Comparar os princípios e valores do fascismo italiano e do nazismo.
Distinguir nazismo de fascismo italiano.
Caracterizar o Estado Novo.
Comparar os Estados Corporativos italiano e português.
Caracterizar o estalinismo.
Interpretar fontes de natureza diversas.

Indicadores das questões
Nomeia – diz os nomes
Localiza (no espaço e/ou no tempo) – onde e/ou quando aconteceu algo
Ordena – colocar por ordem
Seleciona – escolhe entre os vários elementos
Refere – diz; indica
Enumera – indica, uma a uma, todas as ações pedidas
Deﬁne – Explica o que é
Estabelece a correspondência – liga os elementos relacionados entre si
Compara – mostra o que é igual ou diferente em duas ou mais situações. Coteja fontes históricas
Descreve – Diz o que é
Explica – torna claro e compreensível uma determinada situação económica, social, política
Elabora – produz, compõe
Justiﬁca – diz porquê, indica motivos, argumenta
Caracteriza – explicita, diz, o que é particular, específico de algo
Avalia – operação que visa verificar a aquisição de conhecimentos, capacidades e aptidões (competências) em determinada área do
conhecimento. Na disciplina de História, o indicador exige conhecimento e contextualização da situação para, de forma
fundamentada, ponderar as consequências de determinada ação
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NOTA: Se a questão solicitar uma resposta com “base nas fontes”, deves restringir-te à informação fornecida na documentação
fornecida. Se a questão solicitar uma resposta “a partir das fontes” deves mobilizar a informação fornecida pela documentação e
os teus conhecimentos.
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Aproxima-se o quarto momento de avaliação sumativa. Veriﬁca, então, as tuas aprendizagens. Presta
atenção aos indicadores das questões que poderão integrar a ﬁcha de avaliação.
Metas Curriculares
Domínios/
Subdomínios
Domínio 10 –
Da Grande
Depressão à
2.ª Guerra Mundial

Sim

Não

Páginas
do Manual

Objetivos/Aprendizagens relevantes
Conhecer a política expansionista e armamentista da Alemanha no
período entre as duas guerras.
Identificar as potências em confronto na 2.ª Guerra Mundial e as suas
motivações.
Caracterizar a fase da guerra designada “guerra-relâmpago”.

10.2. A 2.ª Guerra
Mundial: violência e
reconstrução.

Conhecer a política nazi contra os judeus.
Definir Genocídio e Holocausto.
Descrever as diferentes da 2.ª Guerra Mundial.
Explicar as alterações geopolíticas na Europa após a 2.ª Guerra Mundial
decorrentes dos Tratados de Paz.
Conhecer os objetivos da ONU, a sua estrutura e os organismos
especializados que a constituem.
Avaliar o papel da ONU na manutenção da paz até à atualidade.
Interpretar fontes de natureza diversas.

Indicadores das questões
Nomeia – diz os nomes
Localiza (no espaço e/ou no tempo) – onde e/ou quando aconteceu algo
Ordena – colocar por ordem
Seleciona – escolhe entre os vários elementos
Refere – diz; indica
Enumera – indica, uma a uma, todas as ações pedidas
Deﬁne – Explica o que é
Estabelece a correspondência – liga os elementos relacionados entre si
Compara – mostra o que é igual ou diferente em duas ou mais situações. Coteja fontes históricas
Descreve – Diz o que é
Explica – torna claro e compreensível uma determinada situação económica, social, política
Elabora – produz, compõe
Justiﬁca – diz porquê, indica motivos, argumenta
Caracteriza – explicita, diz, o que é particular, específico de algo
Avalia – operação que visa verificar a aquisição de conhecimentos, capacidades e aptidões (competências) em determinada área do
conhecimento. Na disciplina de História, o indicador exige conhecimento e contextualização da situação para, de forma fundamentada,
ponderar as consequências de determinada ação
NOTA: Se a questão solicitar uma resposta com “base nas fontes”, deves restringir-te à informação fornecida na documentação fornecida. Se a
questão pede uma resposta “a partir das fontes” deves mobilizar a informação fornecida pela documentação e os teus conhecimentos.
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Ficha de avaliação sumativa n.º 4

Orientações para o teu estudo!

Ficha de avaliação sumativa n.º 5
Aproxima-se o quinto momento de avaliação sumativa. Veriﬁca, então, as tuas aprendizagens. Presta
atenção aos indicadores das questões que poderão integrar a ﬁcha de avaliação.
Metas Curriculares
Domínios/
Subdomínios
Domínio 11 –
Do Segundo
após-guerra
aos anos 80

Sim

Não

Páginas
do Manual

Objetivos/Aprendizagens relevantes
Compreender a nova ordem mundial do após-guerra. Mundo bipolar.
Conhecer as instituições criadas pelas duas potências no âmbito da
“Guerra Fria”.
Caracterizar as duas potências no mundo bipolar do após-guerra nos
domínios político e económico.

11.1. A Guerra Fria.

Situar no espaço e no tempo os focos de tensão no período imediato
após guerra.
Referir as medidas tomadas pelo Estado Novo com vista à
democratização do regime, no período após-guerra.
Explicar as consequências da política do Estado Novo perante o processo
de descolonização do após-guerra.
Caracterizar as mudanças e as permanências no período da “Primavera
marcelista” em relação com o período salazarista.
Compreender as circunstâncias que levaram à desagregação do Estado
Novo e à sua queda.
Identificar os momentos significativos da “revolução dos cravos.”
Explicar as mudanças sociais e políticas introduzidas pela Constituição de
1976.
Conhecer o dinamismo económico e social dos países capitalistas desde
o após-guerra aos nossos dias.
Conhecer os momentos significativos e protagonistas da criação da CEE e
do seu alargamento até à atualidade.
Interpretar fontes de natureza diversas.
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Indicadores das questões
Nomeia – diz os nomes
Localiza (no espaço e/ou no tempo) – onde e/ou quando aconteceu algo
Ordena – colocar por ordem
Seleciona – escolhe entre os vários elementos
Refere – diz; indica
Enumera – indica, uma a uma, todas as ações pedidas
Deﬁne – Explica o que é
Estabelece a correspondência – liga os elementos relacionados entre si
Compara – mostra o que é igual ou diferente em duas ou mais situações. Coteja fontes históricas
Descreve – Diz o que é
Explica – torna claro e compreensível uma determinada situação económica, social, política
Elabora – produz, compõe
Justiﬁca – diz porquê, indica motivos, argumenta
Caracteriza – explicita, diz, o que é particular, específico de algo
Avalia – operação que visa verificar a aquisição de conhecimentos, capacidades e aptidões (competências) em determinada área do
conhecimento. Na disciplina de História, o indicador exige conhecimento e contextualização da situação para, de forma fundamentada,
ponderar as consequências de determinada ação
NOTA: Se a questão solicitar uma resposta com “base nas fontes”, deves restringir-te à informação fornecida na documentação fornecida. Se a
questão pede uma resposta “a partir das fontes” deves mobilizar a informação fornecida pela documentação e os teus conhecimentos.
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Aproxima-se o sexto momento de avaliação sumativa. Veriﬁca, então, as tuas aprendizagens. Presta
atenção aos indicadores das questões que poderão integrar a ﬁcha de avaliação.
Metas Curriculares
Domínios/
Subdomínios
Domínio 12 –
O após-Guerra Fria
e a Globalização

Sim

Não

Páginas
do Manual

Objetivos/Aprendizagens relevantes
Identificar as causas e as consequências da crise da década de 70 nos
EUA.
Definir neoliberalismo económico e político.
Definir Estado-Providência.
Explicar o recuo do Estado-Providência nas sociedades ocidentais, a
partir da década de 80 do século XX, em prol das políticas neoliberais.
Caracterizar o mundo comunista no período pós-estalinista até à sua
derrocada em 1991.

12.1. Estabilidade e
Instabilidade num
mundo unipolar.

Identificar os acontecimentos que precipitaram a queda do mundo
comunista.
Caracterizar o papel dos EUA num mundo unipolar.
Situar no tempo a emergência da globalização e caracterização do
processo no mundo atual.
Explicar os efeitos da integração portuguesa na Comunidade Economica
Europeia/União Europeia.
Interpretar fontes de natureza diversas.

Indicadores das questões
Nomeia – diz os nomes
Localiza (no espaço e/ou no tempo) – onde e/ou quando aconteceu algo
Ordena – colocar por ordem
Seleciona – escolhe entre os vários elementos
Refere – diz; indica
Enumera – indica, uma a uma, todas as ações pedidas
Deﬁne – Explica o que é
Estabelece a correspondência – liga os elementos relacionados entre si
Compara – mostra o que é igual ou diferente em duas ou mais situações. Coteja fontes históricas
Descreve – Diz o que é
Explica – torna claro e compreensível uma determinada situação económica, social, política
Elabora – produz, compõe
Justiﬁca – diz porquê, indica motivos, argumenta
Caracteriza – explicita, diz, o que é particular, específico de algo
Avalia – operação que visa verificar a aquisição de conhecimentos, capacidades e aptidões (competências) em determinada área do
conhecimento. Na disciplina de História, o indicador exige conhecimento e contextualização da situação para, de forma fundamentada,
ponderar as consequências de determinada ação
NOTA: Se a questão solicitar uma resposta com “base nas fontes”, deves restringir-te à informação fornecida na documentação fornecida. Se a
questão pede uma resposta “a partir das fontes” deves mobilizar a informação fornecida pela documentação e os teus conhecimentos.
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Ficha de avaliação sumativa n.º 6

Ficha de avaliação global

Ficha de avaliação 9.º ano
Objeto de avaliação
A prova global de História tem por referência o Programa de História em vigor para o 3.º ciclo (homologado em 1991) e as
Metas Curriculares (homologadas em 2013).
A prova integra itens/questões relativos aos conteúdos e capacidades/aptidões de 7.º, 8.º e 9.º ano adiante apresentados.
A) CONTEÚDOS
A HERANÇA DO MEDITERRÃNEO ANTIGO
O mundo helénico
1. Conhecer e compreender o processo de formação e aﬁrmação das cidades-estado gregas originárias (séculos VIII a IV a. C.).
3. Comparar a organização política da Polis ateniense com a da Polis espartana.
4. Caracterizar o modelo de democracia ateniense do século V a. C. no seu pioneirismo e nos seus limites.
5. Explicar as clivagens no modo como Atenas e Esparta encaravam a educação e o papel da mulher na sociedade.
A FORMAÇÃO DA CRISTANDADE OCIDENTAL E A EXPANSÃO ISLÂMICA
O mundo muçulmano em expansão
4. Conhecer e compreender a formação do reino de Portugal num contexto de reconquista cristã.
4. Conhecer os documentos que formalizaram o reino de Portugal.
EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI
O expansionismo europeu
1. Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu.
DA “REVOLUÇÃO ARÍCOLA” À “REVOLUÇÃO INDUSTRIAL”
Revoluções e Estados liberais conservadores
1. Conhecer e compreender a Revolução Francesa.
A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO SÉCULO XX
As transformações políticas, económicas, sociais e culturais do após-guerra
1. Conhecer as transformações geopolíticas decorrentes da 1.ª Grande Guerra.
DA GRANDE DEPRESSÃO À 2.ª GUERRA MUNDIAL
Crise, ditaduras e democracia na década de 30
1. Conhecer e compreender a Grande Depressão dos anos 30 e o seu impacto social.
2. Conhecer e compreender a emergência e consolidação do(s) fascismo(s) nas décadas de 20 e 30.
3. Conhecer e compreender a emergência e consolidação do Estado Novo em Portugal.
DO SEGUNDO APÓS-GUERRA AOS ANOS 80.
A Guerra Fria
2. Conhecer e compreender os efeitos da nova “ordem mundial” do após-guerra em Portugal.
4. Conhecer e compreender as consequências da política do Estado Novo perante o processo de descolonização do após-guerra.
7. Conhecer e compreender a desagregação do Estado Novo.
8. Conhecer e compreender a Revolução democrática portuguesa.
B) CAPACIDADES/APTIDÕES E CONHECIMENTOS
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– Utilizar a metodologia especíﬁca da História, nomeadamente:
• Interpretar fontes de natureza diversa (texto, imagens, gráﬁcos, mapas, diagramas);
• Selecionar e identiﬁcar informação explícita e implícita das fontes;
• Formular hipóteses de interpretação de factos históricos;
• Utilizar conceitos e generalizações, em particular da área das ciências sociais, na compreensão de situações históricas.
– Desenvolver sínteses escritas a partir da informação recolhida, com correção linguística e aplicando o vocabulário especíﬁco
da disciplina.
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• Caracterizar as fases principais da evolução histórica;
• Identiﬁcar os grandes momentos de rutura no processo evolutivo;
– Desenvolver as noções de condicionalismo e de causalidade, nomeadamente:
• Compreender condições e motivações dos factos históricos;
• Distinguir, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográﬁca, económica, social, política e cultural, estabelecendo relações entre eles;
• Compreender o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social;
• Compreender a importância do desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico e dos movimentos culturais para a evolução da
humanidade.
– Desenvolver a multiplicidade temporal, nomeadamente:
• Localizar no tempo e no espaço eventos e processos;
• Distinguir ritmos de evolução em sociedades diferentes e no interior de uma mesma sociedade;
• Relacionar a história nacional com a história europeia e universal, destacando a especiﬁcidade do caso português;
• Estabelecer relações entre o passado e o presente.
– Desenvolver a noção de relativismo cultural, nomeadamente:
• Reconhecer a simultaneidade de diferentes valores e culturas;
• Compreender o caráter relativo dos valores culturais em diferentes tempos e espaços históricos.

Caracterização da prova
A prova apresenta quatro grupos de itens. Os itens/grupos têm como suporte uma ou mais fontes, cuja análise é exigida. Alguns
dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que do que um dos temas do Programa/Metas Curriculares. A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte:
TIPOLOGIA DE ITENS

NÚMERO DE ITENS

COTAÇÃO POR ITEM (EM PONTOS)

7

2a7

9

2 a 20

Itens de seleção:
Escolha múltipla; associação/correspondência; ordenação.
Itens de construção:
Resposta curta; resposta restrita; resposta extensa.

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classiﬁcação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos especíﬁcos de classiﬁcação apresentados para cada item e é expressa por um número prevista na grelha de classiﬁcação.
ITENS DE SELEÇÃO
Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta.
Associação/Completamento
A classiﬁcação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Os critérios de classiﬁcação das respostas aos itens de resposta restrita e extensa apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classiﬁcada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio especíﬁco da disciplina.
Nos critérios relativos a estes itens, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos. Sempre que uma resposta revele um
desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classiﬁcação a atribuir traduz a avaliação simultânea do desempenho
no domínio especíﬁco da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação do domínio da
comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos.
NÍVEIS
2
1

DESCRITORES
Texto bem estruturado, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade
não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
Texto com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda de alguma
inteligibilidade e/ou de sentido.

NOTA: Esta matriz segue as orientações do Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE/IAVE) para o teste intermédio de História
e a elaboração de matrizes das Provas de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo e do Ensino Secundário.
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– Desenvolver a noção de evolução, nomeadamente:

Ficha de avaliação global
Nome:

N.º:

Turma:

Data:

Disciplina: História
Ano de escolaridade: 9.º ano
Duração da ficha: 90 minutos

GRUPO I
O mundo helénico: organização política da polis
1. Analisa a fonte.
A

A nossa constituição política nada tem a invejar às leis que regem os nossos vizinhos; longe de imitar os
outros, damos-lhe o exemplo. Entre nós, o Estado é administrado no interesse de todos e não de uma minoria,
por isso o nosso regime tomou o nome de democracia. Para as questões particulares, a igualdade é assegurada
a todos pelas leis, mas no que diz respeito à participação na vida pública, cada um obtém a consideração em
função do seu mérito, e a classe a que pertence importa menos do que o seu mérito pessoal.
Discurso de Péricles. In Tucídides, História da Guerra do Peloponeso

Para responderes aos itens de 1.1. a 1.5., seleciona a única opção correta. Escreve, na folha de respostas,
o número de cada item, seguido da letra que identiﬁca a opção escolhida.
1.1. Péricles foi:
A) um ﬁlósofo da Grécia Antiga.
B) um magistrado bem sucedido no governo da cidade de Atenas, no século V a. C.
C) o famoso arquiteto que ediﬁcou o Parténon.
1.2. A democracia ateniense era um regime político em que:
A) os cargos políticos estavam reservados apenas aos cidadãos mais ricos.
B) todos os homens livres, habitantes da cidade de Atenas, podiam exercer cargos políticos.
C) os cargos políticos estavam reservados aos cidadãos, do sexo masculino, independentemente
da sua riqueza.
D) as mulheres, maiores de 21 anos, podiam participar nas discussões da Eclésia.
1.3. Na cidade-estado de Atenas a sociedade era:
A) Hierarquizada e estratiﬁcada; constituída por cidadãos, metecos, escravos.
B) Uma sociedade constituída por hilotas, cidadãos e metecos.
C) Hierarquizada e estratiﬁcada, constituída por escravos, militares e cidadãos.
1.4. A educação na cidade-estado de Atenas privilegiava:
A) A formação intelectual, física e artística.
B) A formação militar, física e artística.
C) A formação intelectual e física.
NVIVH9DP_FA © Porto Editora

1.5. A educação na cidade-estado de Esparta privilegiava:
A) A formação militar, física e artística.
B) A formação militar e física.
C) A formação militar, física e intelectual.
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O mundo muçulmano em expansão
1. Completa os espaços livres do texto.
Escreve, na folha de respostas, a letra que identiﬁca cada espaço, seguida da palavra ou expressão
correta.
A Reconquista cristã iniciou-se no século VIII sob a liderança de um nobre visigodo chamado
. Os cristãos reconquistaram territórios para sul e formaram vários reinos e condados. Em
a)
recebeu o Condado c)
, território delimitado pelos rios
1096, o cruzado francês b)
de Leão e Castela. Após a
Minho, Mondego e Douro. Este condado devia obediência ao rei d)
morte do seu marido, em 1112, D. Teresa assume o governo do condado, mas a maioria da nobreza
. A batalha de f)
, em 1128, é decisiva
portuguesa, apoiava o seu ﬁlho, chamado e)
no processo de independência do Condado Portucalense.

2. Seleciona a única opção correta. Escreve, na folha de respostas, o número do item, seguido
da letra que corresponde à opção selecionada.
A) O Tratado de Zamora, em 1143, deﬁne as fronteiras do Reino de Portugal.
B) O Tratado de Alcanises, em 1297, deﬁne as fronteiras do Reino de Portugal.
C) A Bula Manifestis Probatum, em 1179, deﬁne as fronteiras do Reino de Portugal.

GRUPO III
O expansionismo europeu
1. Observa as imagens.

B

C

Astrolábio, século XV.

1.1. Refere, a partir das fontes
portuguesa, no século XV.

B

,

C

,e

Bússola, século XV.
D

D

Quadrante, século XV.

, três das condições favoráveis à expansão marítima

1.2. Seleciona, entre os seguintes nomes, os que correspondem a protagonistas da expansão marítima
portuguesa:
1. Infante D. Henrique
2. D. João I
3. D. Afonso V
4. Gil Eanes
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5. D. Pedro I
6. Bartolomeu Dias
7. D. Manuel II

8. Vasco da Gama
9. Pedro Álvares Cabral
10. D. Maria I
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GRUPO II

Ficha de avaliação global

GRUPO IV
Da desagregação do Antigo Regime às Revoluções liberais
1. Lê o texto e observa a imagem.
F

Art.º 1.º Os homens nascem e permanecem livres e
iguais em direitos.
Art.º 2.º Esses direitos são a liberdade, a prosperidade,
a segurança e a resistência à opressão.
Art.º 3.º O princípio de toda a soberania reside,
essencialmente, na Nação. […]
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789.

E

Caricatura da sociedade do Antigo Regime.

1.1. Indica o nome da revolução liberal europeia em cujo contexto foi produzido o texto da fonte
1.2. Enumera três dos princípios iluministas presentes no texto da fonte

F

F

.

.

1.3. Compara, em dois aspetos, os modelos de sociedade expressos nas fontes

E

e

F

.

GRUPO V
Emergência e consolidação do(s) fascismo(s) nas décadas de 20 e 30
1. Lê e analisa as fontes.
G

Em 1915, quando a Itália juntou o seu destino aos dos
Aliados, quantos gritos de admiração e quantas
promessas se ouviram? Mas depois da vitória comum,
[…] quando se discutia a paz à volta da mesa só nos
deixaram as migalhas de um rico espólio colonial. […]
Itália! Itália! Total e universalmente fascista! Itália da
revolução dos camisas negras, ergue-te! Deixa o grito da
tua determinação subir aos céus e chegar aos nossos
soldados na África Oriental. […]
Benito Mussolini. Discurso na rádio em 2 de outubro de 1935.
In Robalo, M. e Mata, M., 50 Grandes Discursos da História.

H

[…] Não há Estado forte onde o Poder executivo o não é, e o enfraquecimento deste é
a característica geral dos regimes políticos
dominados pelo liberalismo individualista
ou socialista, pelo espírito partidário e pelos
excessos e desordens do parlamentarismo.
O princípio salutar da divisão, harmonia e independência dos poderes está praticamente
desvirtuado pelos costumes parlamentares e
até por normas insertas nas constituições relativas à eleição presidencial e à nomeação e demissão dos ministros.
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Salazar. Discurso de 30 julho de 1930.

1.1. Enumera, com base nas fontes

G

e

H

, três características dos regimes fascistas dos anos 1920 e 1930.

1.2. Indica o nome do regime político que Salazar critica na fonte

H

.

1.3. Explica duas consequências (económicas e sociais) da 1.ª Guerra que facilitaram a tomada do poder
por Mussolini G .
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Da desagregação do Estado Novo à Revolução de abril de 1974
1. Lê os textos.
Angola, Moçambique e Guiné são províncias de Portugal. Os seus
habitantes, pretos ou brancos, são Portugueses. As perturbações
da ordem interna, as violências lá produzidas, as agressões por
guerrilhas vindas do exterior têm de ser repelidas pelos
Portugueses. É um dever e uma responsabilidade nossos:
Pois que havíamos de fazer?
A primeira sacudidela dada por selvagens assassinos e violadores,
levantar os braços em sinal de rendição?
[…] Não havendo, como disse, uma rebelião do povo guinéu,
angolano ou moçambique – aos quais faltam, aliás, tradições
nacionais […]

I

Discurso de Marcello Caetano na rádio e na televisão em 2 de julho de 1972

J

[…]
Muito preocupado com a situação explosiva resultante da
ocupação ilegal continuada, pelas forças de Portugal, de alguns
sectores da República da Guiné-Bissau e da intensificação dos
actos agressivos cometidos contra o povo da Guiné-Bissau.
[…]
1. Saúda a recente independência do povo da Guiné-Bissau e a
consequente criação do Estado soberano da Republica da Guiné-Bissau. […]
2. Insta o Governo de Portugal a que ponha termo à violação da
soberania e da integridade territorial da república da Guiné-Bissau […].

K

Capa de O Século ilustrado, 1974.

Resolução 3061, aprovada pela Assembleia Geral da ONU
em 2 de novembro de 1973.

1.1. Compara as perspetivas acerca da guerra colonial, expressas nas fontes
aspetos em que se opõem.

I

e

J

, quanto a dois dos

1.2. Desenvolve o tema:
Da primavera marcelista à democratização do país, em 1974.
A resposta deve abordar, pela ordem que entenderes, dois aspetos de cada um dos seguintes tópicos
de referência:
• Os sinais de abertura política no governo de Marcello Caetano.
• A manutenção da política colonial
• A eclosão da Revolução do 25 de Abril de 1974.
Na tua resposta deves integrar o contributo das fontes
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I

,

J

e

K

.
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GRUPO VI
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COTAÇÕES
Grupo I
1.1. ..................................................................................................................................................

2 pontos

1.2. ..................................................................................................................................................

2 pontos

1.3. ..................................................................................................................................................

2 pontos

1.4. ..................................................................................................................................................

2 pontos

1.5. ..................................................................................................................................................

2 pontos

Grupo II
1. .....................................................................................................................................................

6 pontos

2. .....................................................................................................................................................

2 pontos

Grupo III
1.1. ..................................................................................................................................................

6 pontos

1.2. ..................................................................................................................................................

6 pontos

Grupo IV
1.1. ..................................................................................................................................................

2 pontos

1.2. ..................................................................................................................................................

6 pontos

1.3. ..................................................................................................................................................

8 pontos

Grupo V
1.1. ..................................................................................................................................................

10 pontos

1.2. ..................................................................................................................................................

2 pontos

1.3. ..................................................................................................................................................

12 pontos

Grupo VI
1.1. ..................................................................................................................................................

10 pontos

1.2. ..................................................................................................................................................

20 pontos
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TOTAL .......................................................... 100 pontos
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Critérios específicos de classificação

1.1. B ...............................................................................................................................................

2 pontos

1.2. C ...............................................................................................................................................

2 pontos

1.3. A ...............................................................................................................................................

2 pontos

1.4. A ...............................................................................................................................................

2 pontos

1.5. B ...............................................................................................................................................

2 pontos

Grupo II
1. a) Pelágio; b) D. Henrique; c) Portucalense; d) Afonso VI;
e) D. Afonso Henriques; f) São Mamede. ...................................................................................

6 pontos

2. B ..................................................................................................................................................

2 pontos

Grupo III
1.1. Tópicos de resposta (escolher três): .......................................................................................
• Extensa faixa costeira com bons portos de mar
• Conhecimentos técnicos e cientíﬁcos
• Experiência na navegação costeira
• Estabilidade política

6 pontos

Descritores de desempenho no domínio da língua portuguesa
Níveis
Descritores de desempenho no domínio específico da disciplina

Níveis

2

3

A resposta apresenta:
dois dos aspetos solicitados com a interpretação correta das fontes.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina.

1

2

2

A resposta apresenta:
– dois dos aspetos solicitados, sem interpretação das fontes, OU um dos objetivos referidos,
com interpretação correta da fonte.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina.

5

6

1

A resposta apresenta:
– aspetos genéricos, por referência ao solicitado, com incipiente interpretação das fontes.

3

4

1.2. Seleção correta: .......................................................................................................................
Infante D. Henrique, D. João I,
D. Afonso V, Gil Eanes, Bartolomeu Dias,
Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral.
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1

6 pontos
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Grupo I

Critérios específicos de classificação – Ficha de avaliação global

Grupo IV
1.1. Revolução Francesa, 1789. ......................................................................................................

2 pontos

1.2. Enumerar três dos seguintes princípios: ...............................................................................
• liberdade
• igualdade de todos os Homens perante a lei
• direito à propriedade
• direito à segurança e a resistir à opressão
• soberania nacional

6 pontos

Descritores de desempenho no domínio da língua portuguesa
Níveis
Descritores de desempenho no domínio específico da disciplina

Níveis

1

2

3

A resposta apresenta:
– três dos aspetos solicitados, com interpretação correta da fonte.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina.

5

6

2

A resposta apresenta:
– dois dos aspetos solicitados, com interpretação correta da fonte OU um dos aspetos
solicitados, com interpretação correta da fonte.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina.

3

4

1

A resposta apresenta:
– aspetos genéricos, por referência ao solicitado, com incipiente interpretação das fontes.

1

2

1.3. Tópicos de resposta (escolher dois apetos):............................................................................

8 pontos

– Fonte E – Sociedade do Antigo Regime: sociedade de ordens; hierarquizada e estratiﬁcada;
constituída por Clero, nobreza e povo que são súbditos do rei.
– Fonte F: Sociedade de classes, propostas pelos ﬁlósofos iluministas: todos os Homens livres e
iguais perante a lei, detém a soberania de escolher os seus representantes; tornando-se cidadãos.
Descritores de desempenho no domínio da língua portuguesa
Níveis
Descritores de desempenho no domínio específico da disciplina

3

A resposta apresenta:
– comparação de dois aspetos solicitados para cada um dos modelos de sociedade, com
interpretação correta da fonte.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina.
Intercalar

Níveis

2

A resposta apresenta:
– comparação de um dos aspetos solicitados para cada um dos modelos de sociedade, com
interpretação correta da fonte.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina.
Intercalar

NVIVH9DP_FA © Porto Editora

1

A resposta apresenta:
– aspetos genéricos, por referência ao solicitado, com incipiente interpretação das fontes.

1

2

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4
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1.1. Tópicos de resposta (escolher três características):...............................................................
• política expansionista
• ideologia fascista (FG)
• autoritarismo ou predominância do poder executivo
• antiparlamentarismo (FH)

10 pontos

Descritores de desempenho no domínio da língua portuguesa
Níveis
Descritores de desempenho no domínio específico da disciplina

Níveis

1

2

3

A resposta apresenta:
– três das características solicitadas, com interpretação correta das fontes.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina

8

9

2

A resposta apresenta:
– duas das características solicitadas, sem integração das fontes OU uma das características
com integração correta da informação das fontes.
– uso da terminologia específica da disciplina

6

7

1

A resposta apresenta:
– aspetos genéricos, por referência ao solicitado, com incipiente interpretação das fontes

4

5

1.2. Regime Republicano. ..............................................................................................................

2 pontos

1.3. Tópicos de resposta (escolher duas): ......................................................................................

12 pontos

– custos humanos pesados (cerca de um milhão de mortos e de feridos graves);
– diﬁculdades económicas: desvalorização da moeda e subida acentuada de preços; crescimento do
desemprego. Os problemas económicos conduzem à agitação social: greves, com ocupação de
fábricas e de grandes propriedades;
– os proprietários e os industriais, assustados com a vaga de agitação social, apoiaram políticos de
extrema direita, como Mussolini e o partido que ele cheﬁava – o Partido Nacional Fascista.
Descritores de desempenho no domínio da língua portuguesa
Níveis
Descritores de desempenho no domínio específico da disciplina

3

A resposta apresenta:
– explicação das duas consequências solicitadas.
– uso adequada da terminologia específica da disciplina.
Intercalar

Níveis

2

A resposta apresenta:
– explicação de uma das consequências solicitadas.
– uso da terminologia específica da disciplina.
Intercalar

1

110

A resposta apresenta:
– aspetos genéricos, por referência ao solicitado.

1

2

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4
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Grupo VI
1.1. Tópicos de resposta: ................................................................................................................

10 pontos

– Marcello Caetano [FI] encara os territórios além-mar como parte integrante de Portugal e, por
conseguinte, a independência não estava em discussão. A ONU via a situação como uma “ocupação
ilegal” por Portugal [FJ].
– Na perspetiva de Marcello Caetano, os movimentos de libertação das colónias eram “selvagens
assassinos ”e as suas ações eram violentas e deviam ser reprimidas [FI].Na perspetiva da ONU,
Portugal vinha cometendo atos de violência contra a Guiné-Bissau e insiste no reconhecimento, por
Portugal, da independência desse território [FJ].
Descritores de desempenho no domínio da língua portuguesa
Níveis
Descritores de desempenho no domínio específico da disciplina

3

A resposta compara:
– dois dos aspetos de cada uma das perspetivas apresentadas, com integração adequada
das fontes.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina
Intercalar

Níveis

2

A resposta compara:
– um aspeto de cada uma das perspetiva apresentadas, com integração adequada das
fontes, OU dois aspetos de uma das perspetivas, com integração adequada das fontes.
– uso da terminologia específica da disciplina
Intercalar

1

A resposta apresenta:
– aspetos genéricos, por referência ao solicitado, com incipiente interpretação das fontes.

1.2. Tópicos de resposta: ................................................................................................................

1

2

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

20 pontos

[Os sinais de abertura política no governo de Marcello Caetano]:
– regresso ao nosso país de exilados políticos;
– moderação da atuação da polícia política que passa a chamar-se Direção Geral de Segurança (DGS);
– abrandamento da censura (mais tarde designada Exame Prévio)
– a União Nacional abre-se a outras sensibilidades políticas [FI].
[A manutenção da política colonial]
– manutenção, no essencial da política colonial;
– cresceu o isolamento de Portugal, face ao reconhecimento da ONU da independência da
independência da Guiné-Bissau e a receção dos movimentos de libertação pelo Papa Paulo VI;
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– internamente as pressões aumentam por parte dos deputados da Assembleia e das forças armadas
[FJ].
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– sentimento de causa perdida por parte do exército português;
– publicação do livro “Portugal e o Futuro” de António Spínola;
– criação do movimento dos capitães, em 1973, como forma de protesto contra legislação recente que
facilitava o acesso dos oﬁciais milicianos ao quadro permanente do exército e que se transformaria
no Movimento das Forças Armadas (MFA);
– golpe militar falhado em março de 1974;
– operação “Fim Regime” do MFA, liderado por Otelo Saraiva, em 25 de abril de 1974, pôs ﬁm ao
regime do Estado Novo e instaurou a democracia em Portugal [FK].
Descritores de desempenho no domínio da língua portuguesa
Níveis
Descritores de desempenho no domínio específico da disciplina

7

A resposta desenvolve:
– dois aspetos para cada um dos tópicos solicitados, com integração adequada das fontes
(2+2+2).
– uso adequado da terminologia específica da disciplina
Intercalar

5

Níveis

A resposta desenvolve:
– dois aspetos para cada um de dois tópicos solicitados (2+2+1), com integração adequada
de pelo menos duas das fontes.
– uso adequado da terminologia específica da disciplina
Intercalar

3

1

A resposta desenvolve:
– um aspeto para cada um dos três tópicos solicitados (1+1+1) OU apenas dois aspetos de
um dos tópicos e um aspeto de outro tópicos (2+1+0), com integração adequada de pelo
menos uma fonte.
– uso da terminologia específica da disciplina

A resposta apresenta:
– aspetos genéricos, por referência ao solicitado, com incipiente integração das fontes.

1

2

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

87085.10
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[A eclosão da Revolução do 25 de Abril de 1974]

