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Módulo 7 - CRISES, EMBATES IDEOLÓGICOS E 

MUTAÇÕES CULTURAIS NA PRIMEIRA METADE DO 
SÉCULO XX  

1. As transformações das primeiras décadas do século 

XX  

 1.1. Um novo equilíbrio global  

 -   A geografia política após a Primeira Guerra Mundial. 

A  Sociedade das Nações.  

-   A difícil recuperação económica da Europa e a 
dependência em relação aos Estados Unidos.   

 1.2. A implantação do marxismo-leninismo na Rússia: a 
construção do modelo soviético. 

 

 

 
 
 
 
 
- Avaliar as consequências do Tratado de 
Versalhes.  
- Analisar as transformações geopolíticas 
ocorridas após a Primeira Guerra 
Mundial.  
- Justificar a dependência da Europa para 
com os EUA. 
- Explicar os fatores que conduziram às 
revoluções de fevereiro e de outubro de 
1917.  
- Conhecer os principais acontecimentos 
da revolução soviética.  
- Explica as alterações que ocorreram na 
Rússia após a revolução de outubro. 

- Identifica as medidas da NEP.  

Sete grupos que têm 
por suporte 
documentos de 
natureza diversa, 
como, por exemplo, 
textos, imagens, dados 
quantitativos 
organizados em 
gráfico ou em quadro 
e mapas.  
 
Grupo I 
 
4 itens de escolha 
múltipla 
 
Grupo II 
 
1 item de resposta 
restrita 
1 item de ordenação 
cronológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
5 
5 
5 

_________ 
20 pontos 

 
 

25 
5 

_________ 
30 pontos 

 
De acordo com as 
competências 
específicas da disciplina 
de História A, todas as 
respostas devem ser 
analisadas, 
considerando os 
seguintes aspetos: 
– relevância 
relativamente à questão 
formulada no item; 
– articulação obrigatória 
com as fontes; 
– forma como a fonte é 
explorada, sendo 
valorizada a 
interpretação e não a 
mera paráfrase; 
– correção na 
transcrição de excertos 
das fontes e pertinência 



2. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos 

anos 30  

 2.1. A grande depressão e o seu impacto social  

 2.2. As opções totalitárias   

- Os fascismos, teoria e práticas: uma nova ordem 
nacionalista, antiliberal e antissocialista; elites e 

enquadramento das massas; o culto da força e da 
violência e a negação dos direitos humanos; a autarcia 

como modelo económico.  

-   O estalinismo: planificação da economia, coletivização 
dos campos, burocratização do partido; repressão. 

  

Módulo 8 - PORTUGAL E O MUNDO DA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL AO INÍCIO DA DÉCADA DE 80 – 
OPÇÕES INTERNAS E CONTEXTO INTERNACIONAL 
1. Nascimento e afirmação de um novo quadro 

geopolítico  

 1.1. A reconstrução do pós-guerra  

 - A definição de áreas de influência; a Organização das 
Nações Unidas; as novas regras da economia 

internacional. A primeira vaga de descolonizações.   

1.2. 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 afirmação  do Estado-providência. 

- O mundo comunista: o expansionismo soviético; 
opções e realizações da economia de direção central.  

- A escalada armamentista e o início da era espacial. 

- Compreender a expansão dos regimes 
autoritários como reflexo do problema de 
enquadramento de massas na vida 
política, em países em que a democracia 
representativa não se consolidara.   

- Caracterizar a ideologia fascista.   

- Explicar os mecanismos/ meios 
utilizados pelos regimes fascistas para se 
manterem no poder.  

 

 

 

- Compreender que, após a 2ª Guerra 
Mundial, a vida internacional foi 
determinada pelo confronto ente as duas 
superpotências defensoras de ideologias 
e de modelos político-económicos 
antagónicos.   

- Caracterizar o clima de Guerra Fria. 

- Identificar os principais conflitos vividos 
durante a Guerra Fria.  

- Caracterizar as políticas económicas e 
sociais do bloco ocidental.  

- Analisar a extensão de influência 
soviética no Mundo.  

 

 

 

 

 
Grupo III 
1 item de resposta 
extensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo IV 
 
1 item de resposta 
restrita 
1 item de resposta 
curta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 

__________ 
50 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
5 

_________ 
25 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desses excertos como 
suporte de 
argumentos; 
– mobilização de 
informação circunscrita 
ao assunto em análise; 
– domínio da 
terminologia específica 
da disciplina; 
– domínio da 
comunicação escrita em 
língua portuguesa. 



2. Portugal do autoritarismo à democracia  

 2.1. Imobilismo político e crescimento económico do 
pós-guerra a 1974  

 -   Estagnação do mundo rural; emigração. Surto 
industrial e urbano; fomento económico nas colónias. 

-    A radicalização das oposições e o sobressalto político 

de 1958; a questão colonial - soluções preconizadas,  luta  
armada,  isolamento internacional.   

- A “primavera marcelista”: reformismo político não   

sustentado; o impacto da guerra colonial.  

  

Módulo 9 - ALTERAÇÕES GEOESTRATÉGICAS, TENSÕES 
POLÍTICAS E TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS NO 
MUNDO ATUAL 
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, ambiente. 

- Afirmação do neoliberalismo e globalização da 

economia.  Rarefação da classe operária; declínio da   
militância política e do sindicalismo. 

3. Portugal no novo quadro internacional  

 - A integração europeia e as suas implicações. As 

relações com os países lusófonos e com a área ibero-
americana. 

- Explicar a evolução económica de 
Portugal do final da 2ª Guerra Mundial 
até aos anos 70.  

- Analisar o elevado surto da emigração.  

- Justificar o investimento económico nas 
colónias.  

- Reconhecer a importância e significado 
da candidatura presidencial do general 
Humberto Delgado.  

- Justificar o progressivo isolamento 
internacional de Portugal.  

- Caracterizar a “primavera marcelista”. 

 

- Caracterizar a globalização e o 
neoliberalismo.  

- Justificar a adoção de políticas 
económicas neoliberais nos anos de 
1980.  

- Indicar aspetos da globalização 
económica no mundo atual.  

 

- Contextualizar a adesão de Portugal à 
Comunidade Europeia.  

- Analisar as transformações económicas, 
demográficas, políticas, sociais e culturais 
verificadas em Portugal desde os anos 80. 

- Explicar os desafios que se colocam ao 
desenvolvimento português no início do 
terceiro milénio.  

 
 
Grupo V 
 
1 item de associação 
1 item de comparação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo VI 
1 item de resposta 
restrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo VII 
1 item de resposta 
restrita 

 
 

25 
5 

__________ 
30 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
_________ 
20 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
__________ 
25 pontos 

Material a utilizar: Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 


