
PROVA 123/8 Págs.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)

Cursos Gerais – Agrupamentos 3 e 4
Curso Tecnológico de Animação Social

Duração da prova: 120 minutos 2.ª FASE
2004 1.ª CHAMADA

PROVA ESCRITA DE HISTÓRIA

V.S.F.F.

123/1

A prova inclui dois grupos.

• O Grupo I inclui quatro itens que exigem resposta sucinta.

• O Grupo II inclui quatro itens que exigem resposta desenvolvida.

Em qualquer dos Grupos deve ser respeitada a instrução relativa
ao número e ao tipo de itens.



GRUPO I

1.

Falência de empresas – Inglaterra

Justifique a ocorrência de fenómenos como o registado no quadro, no contexto da
economia capitalista.

2.  

Em Abril de 1917, Lenine afirma: «O que há de particular na actualidade russa é a
transição da primeira etapa da revolução, que deu o poder à burguesia, à segunda etapa,
que deve repor o poder nas mãos do proletariado e das camadas do campesinato».

Esclareça o significado da afirmação de Lenine.

Anos Número 

1873 7 490 

1879 13 130 

• Responda apenas a três itens deste grupo, de forma sucinta.

Se responder a todos os itens, serão classificadas somente as
três primeiras respostas.

• Considere na resposta os dados apresentados.
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3.

No início do século XX, o físico Max Planck afirmou: «Não devemos ter a pretensão
de descobrir [...] um princípio universal sobre o qual seja possível fundar, segundo
métodos rigorosos, um sistema científico perfeito».

Refira a transformação do pensamento científico implícita na afirmação de Max Planck.

4.

Visita de Marcelo Caetano à Guiné – Abril de 1969

Identifique o cenário político em que a imagem se insere.

V.S.F.F.
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GRUPO II

1. 

Demonstração de uma máquina de lavrar a vapor – Alemanha (c. 1851)

In C. Singer e outros (ed.), A History of Technology, vol. IV,
Oxford University Press, 1958

Explicite, a partir da análise da imagem, as inovações que caracterizaram a exploração
capitalista dos campos, a partir de meados do século XIX.

• Responda apenas a dois itens deste grupo, de forma desenvolvida:

– um em que lhe seja dado para análise um texto (assinalado por      );

–  um em que lhe seja dado outro material de análise (assinalado por      ).

Se responder a dois itens do mesmo tipo, será classificada somente a primeira resposta.

• Integre a análise do documento na resposta.
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2.

Discurso de Salazar aos corpos directivos da União Nacional (1932)

A Ditadura surgiu contra a desordem nacional. Era um dos expoentes dela o
parlamentarismo e a desregrada vida partidária: a nossa realização da democracia foi, sem
contestação, lamentável. A culpa era ou do regime parlamentar ou dos seus servidores: quanto
mais absolvermos estes, mais culpas encontraremos naquele [...].

O processo da democracia parlamentarista está feito; a sua crise é universal; supõem
ainda alguns que esta é passageira e provocada pelas dificuldades igualmente transitórias do
presente momento; os restantes crêem que findou para sempre a sua época. A Ditadura
Nacional, precursora em mais de um ponto de um largo movimento de renovação política,
declarou dissolvidos os partidos; estavam porém neles, pode-se dizer, as maiores forças
políticas da Nação. Alguns homens públicos tiveram a intuição do momento e vieram colaborar
com a Ditadura; muitos alhearam-se, [...] muitos seguiram clara ou encapotadamente o
caminho das conspirações e das revoltas e têm sido sucessivamente reduzidos pelo Exército
à impotência. [...]

Nós temos uma doutrina e somos uma força. Como força, compete-nos governar: temos
o mandato de uma revolução triunfante, sem oposições e com a consagração do País; como
adeptos de uma doutrina, importa-nos ser intransigentes na defesa e na realização dos
princípios que a constituem. [...]

Alguns homens dos antigos partidos supõem-se ligados por uma disciplina que, no estado
actual da política portuguesa, devo dizer, já nada significa. Independentemente disso, eles não
sabem se devem trabalhar com a Ditadura e ingressar na União Nacional: este problema,
porém, não pode ser resolvido por nós. A União Nacional vai ser uma espécie de padrão por
onde se hajam de aferir a inteligência e o patriotismo dos homens.

Oliveira Salazar, Discursos (1928-34), vol. 1, Coimbra, Coimbra Editora, s.d.

Analise as afirmações de Salazar no quadro da oposição do novo regime à república
parlamentar.

V.S.F.F.
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3.

Bairro das Estacas – Lisboa (1949-1954)

Arquitectos Formosinho Sanchez e Ruy Jervis d’Athouguia

Evidencie as influências dos movimentos arquitectónicos europeus da primeira metade do
século XX documentadas nos edifícios apresentados na imagem.
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4.

A construção de uma «Europa unida» (1950)

Para qualquer lado que nos voltemos, na situação do mundo actual não se vêem
senão impasses, quer se trate da aceitação crescente de uma guerra julgada inevitável,
quer do problema da Alemanha, da continuação da recuperação francesa, da organização
da Europa, ou mesmo do lugar da França na Europa e no mundo.

Só há um meio de sair dessa situação: uma acção concreta e resoluta, incidindo sobre
um ponto limitado mas decisivo, que provoque neste ponto uma mudança fundamental
que, pouco a pouco, modifique os próprios termos do conjunto dos problemas. [...]

Para haver paz no futuro, é indispensável a criação de uma Europa dinâmica. Uma
associação dos povos «livres», na qual participarão os Estados Unidos, não exclui a
criação de uma Europa: pelo contrário, visto que esta associação será fundada sobre a
liberdade, portanto sobre a diversidade, a Europa, se estiver mesmo adaptada às novas
condições do mundo, desenvolverá as suas faculdades criativas e assim, gradualmente,
irá surgir como uma força de equilíbrio. [...]

A Europa nunca existiu. Não é a simples adição de soberanias reunidas em conselhos
que cria uma entidade. É preciso criar verdadeiramente a Europa que se revele a si
própria e à opinião pública americana e que tenha confiança no seu próprio futuro.

Esta criação, no momento em que se coloca a questão de uma  associação com uma
América tão forte, é indispensável para vincar que os países da Europa não se
abandonam à facilidade, que não cedem ao medo e que acreditam em si mesmos.

Jean Monnet, Memorando de 3 de Maio de 1950

A partir da análise do texto, explique o processo de formação e alargamento da CEE.

FIM

V.S.F.F.
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COTAÇÕES

Grupo Itens Pontuação Total

I

1.
2.
3.
4.

3 × 28 84

II

1.
2.
3.
4.

2 × 58 116

TOTAL ........................................... 200 pontos




