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1. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

1.1. Capacidades/Competências

Na classificação da prova deve ter-se em conta a avaliação das capacidades/competências que
constam do quadro seguinte, às quais deverá ser atribuída, em cada questão, a pontuação indicada.

Grupo I Grupo II 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

Itens 
 

Capacidades/ 
/Competências Resposta a três itens Resposta a dois itens 

Total 
em 

pontos 

•  Identificação: 
– das ideias/informações fundamentais 

do documento; 
– do contexto histórico em que o 

documento se integra. 

2 × 20 

 
Análise 

do documento 
 
 
 

e 
 
 
 

Compreensão 
da informação 

relevante 

•  Identificação: 
– do quadro cronológico e espacial; 
– de eventos, agentes e instituições. 

•  Estabelecimento de inter-relações, 
distinção de continuidades, mudanças, 
ritmos de desenvolvimento. 

•  Utilização adequada de conceitos 
específicos da disciplina. 

•  Estruturação da resposta de acordo 
com o solicitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 × 26 

2 × 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

178 

Comunicação 
•  Organização e sistematização do 

discurso. 
•  Clareza e correcção da linguagem. 

3 × 2 2 × 8 22 

TOTAL 
3 × 28 

= 
84 

2 × 58 
= 

116 
200 



1.2. Tópicos de conteúdo

Com o objectivo de possibilitar aos professores classificadores uma maior uniformidade na
classificação das respostas, indicam-se seguidamente tópicos de conteúdo considerados relevantes, os
quais deverão sempre ser referidos às capacidades/competências indicadas em 1.1. Assim, a
individualização da leitura do documento e as formulações que se apresentam destinam-se
unicamente a facilitar a tarefa do professor classificador, não devendo ser entendidas como um plano
de resposta.

GRUPO I

Resposta obrigatória apenas a três itens.
Caso o examinando responda a todos os itens deste grupo, devem ser classificadas somente
as três primeiras respostas.

1.  Menosprezo pela acção grevista, considerada resultado de manipulação. 
Desenvolvimento da consciência de classe do operariado, organização dos trabalhadores em
sindicatos, internacionalização da luta operária, no quadro da expansão do capitalismo e das
doutrinas socialistas.

2.  Recusa do direito de voto aos analfabetos nos inícios da instauração do regime republicano em
Portugal.
Diminuição do corpo eleitoral, devido à elevada taxa de analfabetismo; reforço do empenhamento
político no desenvolvimento da instrução popular, considerada suporte do sistema representativo.

3. Alterações nos comportamentos, indiciando o declínio da religiosidade no contexto da crise dos
valores tradicionais do período entre guerras. 
Queda da influência da Igreja e da família como agentes reguladores dos comportamentos sociais;
massificação da vida urbana; difusão de novas concepções culturais.

4. Prova da existência em Cuba de mísseis soviéticos com capacidade para atingirem os EUA;
confronto entre as duas superpotências, aludido no título, por referência aos seus líderes.
Risco de conflito armado, à escala mundial, no contexto do bipolarismo; ameaça à liderança geo-
estratégica dos EUA no hemisfério ocidental, após um período de aparente apaziguamento da
Guerra Fria.

GRUPO II

Resposta obrigatória apenas a dois itens:
– um de análise de texto (assinalado por ); 
– um de análise de outro material (assinalado por ).

Caso o examinando responda a dois itens do mesmo tipo, deve ser classificado apenas o que
tiver sido respondido em primeiro lugar.

1.  Documento – No início da Regeneração, premência na criação da rede ferroviária, justificada pelas
dificuldades de circulação no País: insuficiência das vias de comunicação existentes para
dinamização do mercado interno; assimetria entre os dois núcleos urbanos do litoral, com fácil
ligação internacional, e as regiões do interior, privadas do contacto com a capital e dos benefícios da
civilização material bem como dos bens culturais e de lazer. Urgência na aproximação do País, em
progressos materiais, às nações mais desenvolvidas.
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Em meados do século XIX, definição de um programa de modernização do País – o fontismo –,
corporizado na criação do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. Prioridade ao
melhoramento da rede viária e incremento dos transportes, com destaque para o caminho-de-ferro;
incentivo à navegação a vapor e modernização dos portos. Viabilização do projecto pelo recurso a
capitais nacionais e estrangeiros, com implicações no agravamento da dívida pública. Promoção do
mercado nacional e opção pelo livre-cambismo moderado, no contexto do capitalismo internacional.

Simultaneamente, desenvolvimento do capitalismo rural: arroteamentos, utilização de novas
tecnologias, agricultura científica, aumento da pecuária. Fomento industrial: incremento da
mecanização, apoio a inventores, formação de recursos humanos pela criação do ensino técnico e
industrial. Realização de exposições.

2.  Documento – Representação política e económica da Europa no primeiro pós-guerra: agitação social
em diversos Estados, nomeadamente nos de antiga tradição democrática (França e Reino Unido);
em países de recente implantação demoliberal, instalação de regimes de tipo ditatorial, como no
caso português; na Rússia, interrupção das relações económicas com o estrangeiro e guerra civil,
decorrentes da instauração do regime comunista; golpes de Estado, antecipando a instauração de
regimes de extrema-direita – Itália e Alemanha; situação generalizada de inflação. 

Novo mapa político da Europa, definido nos tratados de paz da Grande Guerra; divisões político-
-ideológicas acentuadas pelas dificuldades da reconstrução e pelas oscilações económico-
-financeiras.

Opções políticas determinadas pelo temor dos governos e da sociedade liberal estabelecida, em
especial das classes médias, devido à instauração, na Rússia, do regime bolchevique, marxista-
-leninista e de tendência expansionista. Dificuldades acrescidas da Alemanha, dilacerada pelo
descalabro financeiro e por radicalismos ideológicos. Reacção conservadora anti-socialista e
antiliberal, concretizada, em alguns países, na emergência de regimes autoritários.

Período de conflitualidade e de extremismo ideológico; regressão das democracias liberais, nos
anos 20, prejudicadas pela insanável oposição entre propostas de esquerda e de direita.

3.  Documento – Composição abstracta geométrica: intercepção de linhas rectas – horizontais e verticais
– formando quadrados e rectângulos; utilização das cores primárias – vermelho, amarelo e azul – e de
«não cores» – branco e negro; espaço bidimensional; obra representativa do abstraccionismo
geométrico, movimento de vanguarda do início do século XX.

Abstraccionismo, tendência artística que se afirma nos mais importantes meios artísticos
europeus, no âmbito da diversidade de inovações formais no campo artístico – maioritariamente
figurativas – desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX. Criação de uma linguagem
autónoma, não figurativa, liberta da relação com a realidade visível, e afirmação da obra de arte
como um objecto independente dessa realidade.

Diversidade de percursos e de opções entre os pintores: concepção da pintura, em Kandinsky,
como meio privilegiado de expressão do consciente e do inconsciente, através de cores vivas e de
formas abstractas – abstraccionismo lírico –, analogia entre a expressão pictórica e os ritmos
musicais; radicalização do abstraccionismo com Mondrian – abstraccionismo geométrico,
movimento visando a criação de uma linguagem puramente plástica que, através do equilíbrio entre
formas geométricas simples e cores primárias e neutras, reflectisse a ordem e a harmonia
universais. 
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4. Documento – Discurso de mobilização dos Portugueses, proferido pelo Presidente Ramalho
Eanes, e urgência na reconstrução do país. Reconhecimento de dificuldades decorrentes da
inexperiência de vivências democráticas e de riscos de opções totalitárias, da profundidade das
transformações económicas e sociais operadas após 1974, do grave período vivido antes da
revolução de Abril. Necessidade de garantir a independência nacional através do desenvolvimento
da economia; possibilidade de superar o trauma da colonização/descolonização. Quadro
constitucional e democracia, única forma de garantir não apenas a liberdade política, mas a
edificação de uma nova sociedade.

Difícil edificação da democracia, após 40 anos de ausência de práticas de participação
democrática, de liberdade de expressão, de contenção pela força da conflitualidade económica e
social; em 1974, revolução de Abril, liderada pelo Movimento das Forças Armadas,
desmantelamento do aparelho repressivo do Estado e criação de mecanismos políticos para
garantir a execução do programa do MFA; em 74 e 75, publicação de medidas tendentes a
estabelecer uma sociedade socialista (nacionalizações, reforma agrária) e risco de guerra civil. No
início, euforia pós-revolucionária e consenso aparente; posteriomente, agitação político-
-partidária e confrontos quanto ao modelo de sociedade a edificar. 

Em 76, esforço de acalmia e consolidação das instituições com a aprovação da nova
Constituição democrática.
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