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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

NASCIMENTO E AFIRMAÇÃO DE 

UM NOVO QUADRO GEOPOLÍ-

TICO  

 

A reconstrução do pós-guerra 

A definição de áreas de influên-

cia; a Organização das Nações 

Unidas; as novas regras da eco-

nomia internacional. A primeira 

vaga de descolonizações. 

 

O tempo da Guerra Fria – a 

consolidação de um mundo 

bipolar 

O mundo capitalista: a política de 

alianças liderada pelos EUA; a 

prosperidade económica e a 

sociedade de consumo; a afirma-

ção do Estado-Providência. 

O mundo comunista: o expansio-

nismo soviético; opções e realiza-

ções da economia de direção 

central. 

Identificar as decisões tomadas em Ialta e 

em Potsdam. 

Identificar os objetivos que presidiram à 

criação da ONU. 

Descrever a forma de funcionamento da 

ONU. 

Avaliar o contributo do Plano Marshall 

para a reconstrução europeia. 

Localizar, temporal e espacialmente, as 

duas grandes fases da descolonização do 

pós-guerra. 

Aplicar os conceitos de mundo bipolar  e 

Guerra Fria. 

Explicar a política de alianças dos EUA nos 

anos da Guerra Fria. 

Caraterizar a sociedade de consumo. 

Analisar a extensão da influência soviética 

no Mundo. 

Contrapor os modelos capitalista e comu-

nista. 

GRUPO I 

 

Responder a três de quatro questões apresentadas: 

- uma questão de desenvolvimento com exploração obriga-

tória de documento; 

 

- uma questão de resposta de desenvolvimento curta; 

 

- uma questão de desenvolvimento. 

 

 

3 x 40 pontos 
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A escalada armamentista e o 

início da era espacial. 

A afirmação de novas potên-

cias 

O rápido crescimento do Japão; o 

afastamento da China do bloco 

soviético; a ascensão da Europa. 

A política de não-alinhamento; a 

segunda vaga de descoloniza-

ções. 

 

 

Avaliar o “milagre japonês”. 

Justificar o corte de relações entre a China 

e a URSS. 

Descrever o processo de formação da CEE. 

Explicar os fundamentos do neocolonia-

lismo. 

PORTUGAL DO AUTORITARIS-

MO À DEMOCRACIA 

 

Imobilismo político e cresci-

mento económico do pós- guer-

ra a 1974 

Estagnação do mundo rural; emi-

gração. Surto industrial e urbano; 

fomento económico nas colónias. 

A radicalização das oposições e o 

sobressalto político de 1958; a 

questão colonial – soluções pre-

conizadas, luta armada, isola-

mento internacional. 

A “Primavera marcelista”: refor-

mismo político não sustentado; o 

impacto da guerra colonial. 

Da Revolução à estabilização 

Caracterizar a economia portuguesa entre 

1945 e o início da década de 70. 

Avaliar o surto da emigração no mesmo 

período. 

Justificar o esforço de desenvolvimento 

económico das colónias. 

Explicar a aparente abertura do regime 

após a Segunda Guerra Mundial. 

Avaliar o impacto da campanha do general 

Humberto Delgado para o descrédito do 

regime. 

Definir as linhas mestras da política colo-

nial portuguesa nas décadas de 50 e 60. 

Relacionar esta política com o progressivo 

isolamento internacional do país. 

Caraterizar a «primavera marcelista». 

GRUPO II 

Responder a duas questões apresentadas 

- uma questão de desenvolvimento com exploração obriga-

tória de documento; 

 

- uma questão de itens de escolha múltipla. 

2 x 40 pontos 
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da democracia 

O Movimento das Forças Arma-

das e a eclosão da Revolução. 

Desmantelamento das estruturas 

de suporte do Estado Novo; ten-

sões político-ideológicas na soci-

edade e no interior do movimen-

to revolucionário; política eco-

nómica antimonopolista e inter-

venção do Estado nos domínios 

económico e financeiro. A opção 

constitucional de 1976. 

O reconhecimento dos movimen-

tos nacionalistas e o processo de 

descolonização. 

A revisão constitucional de 1982 

e o funcionamento das institui-

ções democráticas. 

 

 

 

 

Relacionar o “impasse colonial” com a 

queda do regime. 

Descrever, de forma sucinta, as operações 

militares de 25 de Abril de 1974. 

Distinguir as forças políticas em confronto 

no período pré-constitucional. 

Avaliar o clima de instabilidade e a tensão 

político-social dos dois anos que se segui-

ram ao golpe de Estado. 

Equacionar o alcance das medidas econó-

micas tomadas em 1975. 

Comentar a opção constitucional de 1976 e 

a sua primeira revisão. 

Descrever o funcionamento das institui-

ções democráticas. 

Explicar os moldes em que se processou a 

descolonização portuguesa. 

 


