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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

1. O fim do sistema 

internacional da Guerra 

Fria e a persistência da 

dicotomia Norte/Sul 

 

1.1. O colapso do bloco 

soviético e a 

reorganização do mapa 

político da Europa de 

Leste.  

Os problemas da 

transição para a economia 

de mercado 

 

 

1.2. Os pólos do 

desenvolvimento 

económico 

 

 

 

- Hegemonia dos Estados 

Unidos: supremacia militar, 

prosperidade económica, 

dinamismo científico e 

Caracterizar a perestroika. 

Avaliar o impacto do desmoronamento 

da União Soviética na evolução 

geopolítica internacional 

  

Evidenciar o recuo da influência 

soviética 

Reconhecer o novo mapa político do 

leste europeu 

Explicitar as dificuldades enfrentadas 

pelos antigos países comunistas na 

transição para o sistema económico 

capitalista 

  

 

Identificar as etapas da construção da 

União Europeia. 

Ponderar as dificuldades de construção 

de união política e de uma cidadania 

europeias. 

 

 

 

 

 

Grupo I 

 

Responder a quatro de cinco questões apresentadas 

(2 respostas a ítens de escolha múltipla e/ou associação e 2 

de desenvolvimento com e sem fonte secundária) 

 

 

 

 

 

1 X 15 pontos 

1 X 15 pontos 

1 X 40 pontos 

1 X 40 pontos 
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tecnológico 

-  

- Consolidação da 

Comunidade Europeia; 

integração das novas 

democracias da Europa do 

Sul; a U.E. e as dificuldades 

na constituição de uma 

Europa política. 

 

- Afirmação do espaço 

económico da Ásia-Pacífico; 

a questão de Timor 

- Modernização e abertura 

da China à economia de 

mercado  

 

 

Especificar os fatores da crise do Estado-

Nação. 

 

 

Reconhecer o dinamismo económico 

asiático e as suas implicações na 

economia mundial e destacar a 

descolagem chinesa. 

 

2. A viragem para uma outra 

era 

2.1. Mutações sociopolíticas e 

novo modelo económico 

 

- O debate do Estado-Nação; a 

explosão das realidades 

étnicas; as questões 

transnacionais; migrações, 

segurança e ambiente 

- Afirmação do 

neoliberalismo e 

globalização da economia. 

Rarefação da classe 

Explicar de que modo a explosão das 

realidades étnicas, as migrações, as 

questões ambientais e o terrorismo e 

fundamentalismo que constituem 

desafios ao Estado-Nação. 

Contextualizar a adoção das políticas 

económicas neoliberais. 

Mostrar como se concretiza a 

globalização económica no mundo 

atual. 

 

Grupo II 

Responder a uma de duas questões apresentadas 

(2 resposta de desenvolvimento, com fonte, sendo uma 

fonte primária) 

 

 

 

 

1 X 40 pontos 
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operária; declínio da 

militância política e do 

sindicalismo 

 

2.2. Dimensões da ciência e da 

cultura no contexto da 

globalização 

- Primado da ciência e da 

inovação tecnológica; 

revolução da informação; 

ciência e desafios éticos; 

declínio das vanguardas e do 

pós-modernismo 

- Dinamismos socioculturais; 

revivescência do fervor 

religioso e perda de 

autoridade das Igrejas; 

individualismo moral e novas 

formas de associativismo; 

hegemonia da cultura 

urbana 

  

3. Portugal no novo quadro 

internacional 

 

- A integração europeia e as 

suas implicações. As relações 

com os países lusófonos e com 

a área íberoamericana.  

 

Contextualizar a adesão de Portugal à 

Comunidade Europeia. 

Reconhecer a modernização da 

economia portuguesa ocorrida desde os 

finais dos anos oitenta  e as 

transformações demográficas, sociais e 

culturais verificadas em Portugal desde 

os anos oitenta. 

Relacionar a integração europeia com a 

Grupo III 

 

Responder a duas questões apresentadas 

(2 resposta de desenvolvimento, com fonte, sendo uma 

fonte primária) 

 

1 X 30 pontos 

1 X 20 pontos 
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consolidação da democracia em 

Portugal. Explicar os desafios que se 

colocam ao desenvolvimento 

português, nos inícios do terceiro 

milénio 

 


