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 HISTÓRIA A - 12.º Ano 

Duração da Prova: 
120 minutos 

27 de maio de 2021 

 

ORGANIZADOR/ DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 
ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

AS TRANSFORMAÇÕES 
DAS PRIMEIRAS DÉCADAS 

DO SÉCULO XX 

 

 

PORTUGAL E O MUNDO DA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL AO INÍCIO DA 

DÉCADA DE 80 – 

OPÇÕES INTERNAS E CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

 

 

ALTERAÇÕES GEOESTRATÉGICAS, 

TENSÕES POLÍTICAS E 

TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS 

NO MUNDO ATUAL 

 

 

Interpretar documentos escritos. 
 

Analisar mapas e documentos 
iconográficos. 

 
Relacionar conteúdos. 

 

Analisar a dicotomia depressão/expansão 

entre 1880 e 1914: a crise financeira de 

1880-90 e o surto industrial de final do 

século XIX. 

 

Identificar os fatores que contribuíram para 

o esgotamento da monarquia 

constitucional e para o fortalecimento do 

projeto republicano. 

 

Identificar/aplicar os conceitos: 
imperialismo; colonialismo; nacionalismo; 

Regeneração. 
 

Caracterizar o movimento de renovação no 

pensamento e nas artes de finais do 

século XIX. 

 

Explicar o dinamismo cultural português do 

último terço do século XIX. 

 

Identificar/aplicar os conceitos: positivismo; 
impressionismo; realismo; Arte Nova. 

 
Compreender a expansão de regimes 

autoritários como reflexo do problema do 
enquadramento das massas na vida 

política, em países em que a democracia 
representativa não se consolidara. 

 
Avaliar o impacto exercido pelo modelo 
soviético nos movimentos sociais e nas 
opções de política interna e externa dos 

Estados demoliberais. 
 

Compreender o corte que se opera na 
mentalidade confiante e racionalista da 
sociedade burguesa de início do século 

XX, devido ao choque da Primeira Guerra 
Mundial, às crises subsequentes e à 
evolução técnica do mundo industrial. 

 
Reconhecer como principais vetores da 
mudança cultural, no limiar do século, a 
emergência do relativismo científico, a 

influência da psicanálise e a rutura com os 
cânones clássicos da arte europeia. 

 
Identificar/aplicar os conceitos: 

comunismo; marxismo-leninismo; ditadura 
do proletariado; feminismo; modernismo; 

vanguarda cultural. 
 

Compreender os condicionalismos internos 
e externos que, em Portugal, conduziram à 

falência do projeto político e social da I 
República e que favoreceram a ascensão 
de forças conservadoras e a implantação 

de um regime autoritários. 
 

A degradação do ambiente internacional  
Reconhecer na guerra civil espanhola a 

antecâmara da II Guerra Mundial. 
 

Compreender que a partir de 1942/43, com 
a derrota eminente do eixo nazi-fascista, 

se evidencia uma nova realidade 
geopolítica, opondo o mundo comunista ao 

mundo capitalista. 
 

Nascimento e afirmação de um novo 
quadro geopolítico. 

  
Reconhecer que a realidade do pós II 

Guerra Mundial foi a de um mundo bipolar, 
marcado pelo confronto entre duas 

superpotências com ideologias e modelos 
políticos antagónicos. 

Poderá conter questões de 
resposta curta, fechada e 

aberta. 
 

Poderá conter questões de 
resposta curta, fechada e 

aberta. 
 

Poderá conter questões de 
resposta curta, fechada e 

aberta. 
 

Poderá conter questões de 
resposta curta, fechada e 

aberta. 

I GRUPO  
30 a 100p  

 
II GRUPO  
30 a 100p  

 
III GRUPO 
30 a 120p 

 
IV GRUPO 
30 a 120p 

Objetividade e capacidade de síntese; 
 

Clareza da resposta tendo em atenção a 
coerência, a adequação e a articulação 
das ideias e/ou argumentos utilizados; 

 
Capacidade de análise e de interpretação 

dos documentos utilizados - gráficos, 
mapas ou dados estatísticos; 

 
Uso de terminologia adequada, quer de 
natureza científica, quer no domínio da 

expressão escrita em língua portuguesa. 
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Compreender a eclosão dos primeiros 
movimentos independentistas. 

 
Caracterizar as políticas económicas e 
sociais das democracias ocidentais no 

após II Guerra, nomeadamente o 
desenvolvimento da sociedade de 
consumo e a afirmação do estado-

providência. 
  

Comparar o modelo económico capitalista 
com o modelo de direção central soviético;  

Descrever a escalada armamentista e o 
início da corrida espacial à luz da Guerra 

Fria. 
 

Identificar/aplicar os conceitos: Guerra-
Fria; descolonização; sociedade de 

consumo; estado-providência; democracia 
popular; neocolonialismo; oposição 

democrática. 
 

Portugal, do autoritarismo à democracia  
Relacionar a manutenção do regime do 
Estado Novo nos anos do após-guerra 

com a Guerra Fria. 
 

Compreender que a realidade portuguesa 
do após guerra a 1974 foi marcada pelo 
imobilismo político e pelo crescimento 

económico; Interpretar o surto industrial e 
urbano, a estagnação do mundo rural e os 

consequentes movimentos migratórios. 
  

Descrever as diversas correntes 
oposisicionistas ao Estado Novo, 

destacando os acontecimentos de 1958. 
 

 Interpretar o fomento económico das 
colónias à luz da retórica imperial e do 
progressivo isolamento internacional. 

  
Analisar as fragilidades do marcelismo, 

nomeadamente o inconsequente 
reformismo político e o desgaste que a 
Guerra Colonial provocou no regime, 

interna e exernamente. 
 

Compreender que a modernização da 
sociedade portuguesa nas décadas de 60 

e 70, na demografia e nos 
comportamentos, constituiu-se como fator 

fundamental para a desagregação do 
regime. 

  
Descrever a eclosão da revolução de 25 
de abril de 1974, o papel exercido pelo 
MFA e o processo de desmantelamento 

das estruturas de suporte do Estado Novo. 
  

Problematizar o processo de 
democratização, do PREC à progressiva 
instalação e consolidação das estruturas 

democráticas, o processo de 
descolonização, a política económica anti-
monopolista e a intervenção do Estado nos 

domínios económico e financeiro. 
 

Avaliar o papel da revisão constitucional de 
1982 e da entrada de Portugal nas 

Comunidades Europeias para a 
consolidação do processo de 

democratização e para a modernização do 
país. 

  
Avaliar o sucesso da Revolução de 74 e do 
consequente processo de democratização 

do país. 
 

Identificar/aplicar os conceitos: poder 
popular; nacionalização; reforma agrária; 

democratização. 
 

O fim do sistema internacional da Guerra 
Fria e a persistência da dicotomia Norte-

Sul  
Analisar o impacto que a desagregação do 

bloco soviético e da ideologia que lhe 
estava associada teve na evolução 

geopolítica internacional e na evolução 
política, económica e social dos países 

que integravam esse bloco. 
  

Compreender que a Guerra Fria e o seu 
desfecho tiveram um papel primordial na 

persistência de tensões pluriétnicas, 
nacionalistas e religiosas. 

  



 
 

MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO   

 

IMP.CM.004-03  3/3 
 

Justificar a hegemonia dos EUA com base 
na prosperidade económica, na 

supremacia militar e no dinamismo 
científico e tecnológico. 

  
Analisar o desenvolvimento de uma 

cidadania europeia no quadro de 
aprofundamento da UE, realçando a 

importância desta no sistema mundial. 
  

Demonstrar que a modernização e 
abertura da China à economia de mercado 

resultou de um processo que incluiu a 
integração de Hong Kong e de Macau;  

Identificar/aplicar o conceito: geopolítica; 
Perestroika. 

 
A viragem para uma outra era  

Analisar elementos definidores do tempo 
presente: massificação; cultura urbana; 

hegemonia do mundo virtual; ideologia dos 
direitos humanos; respeito pelos direitos 

dos animais; consciência ecológica; 
globalização: economia, migrações, 

segurança e ambiente.  
 

Identificar/aplicar os conceitos: 
multiculturalidade; interculturalidade; 

ambientalismo; globalização; 
neoliberalismo; cidadania digital. 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova; esferográfica de cor azul ou preta. 

OBSERVAÇÕES - 
 


