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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.  

Evolução da população
(em milhões de habitantes)

Refira os factores explicativos da evolução demográfica em que se integram as situações
documentadas.

2.  

Em Portugal, em 1913, o Congresso da República decretou: «é criado um Ministério de
Instrução Pública, do qual ficam dependentes todos os serviços de instrução, no Continente
e nas Ilhas».

Enuncie os objectivos da medida legislativa citada.

Alemanha

24,8

35,9

56,3

Grã-Bretanha

15,2

22,6

38,7

Anos

1801

1851

1901

• 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.  

Primeiro campeonato nacional de futebol (época de 1921-1922)

Equipa do Futebol Clube do Porto, vencedora do campeonato

Justifique a realização de grandes eventos desportivos, como aquele a que respeita a
imagem, na primeira metade do século XX.

4.

Na década de 1950, Bertrand Russell constata que à humanidade se coloca, então, um
dilema: «ou renuncia a fazer a guerra ou caminha para o aniquilamento da raça humana».

Refira o fundamento da preocupação manifestada pelo filósofo inglês.



GRUPO II

1.

Decadência das indústrias tradicionais no Norte de Portugal (1885)

Algumas importantes indústrias locais, indústrias auxiliares da lavoura e indústrias caseiras,
como a dos ferreiros, como a dos ourives, morreram pela transformação económica ou mecânica
do trabalho, ou pela concorrência estrangeira; e não há indústrias novas que substituam as
antigas. 

[...] Desde a introdução do ouro francês, em 1870, oitocentas pessoas têm sido expulsas pela
concorrência [ao] trabalho da ourivesaria tradicional. 

As antigas ferrarias do distrito de Braga, do concelho da Maia, e de Penafiel fecharam todas
no decurso dos últimos quinze anos. O vasto fabrico das candeias de ferro, usadas em todos os
casais e exportadas para a África e para o Brasil, cessou pela introdução do petróleo. O prego
batido desapareceu perante a invasão do prego de arame fabricado à máquina nas grandes
oficinas a vapor de Lisboa e do Porto.

[...] Há nas cidades e nas grandes vilas a fundição e a serralharia moderna, mas o antigo
ferreiro, o modesto ferreirinho da tradição popular, desapareceu de todo [...].

A indústria da construção naval acha-se extinta em toda a costa; e com a decadência da
navegação definhou a indústria das rendas* e a das cordas.

Das terras de Trás-os-Montes acabou de desaparecer há dez anos a cultura do bicho-da-seda
e a fabricação das sedas admiráveis e dos veludos [...].

É do deperecimento de tantas antigas indústrias rurais ou caseiras que provém o emprego dos
agricultores no tráfego das mercadorias e no transporte de cargas – nova indústria boçal
prejudicialíssima aos interesses agrícolas, porque distrai da terra, da casa e da família a presença
do cultivador.

Ramalho Ortigão, As Farpas, Tomo I, Lisboa, 1887

____________

* Redes.

Integre a visão crítica de Ramalho Ortigão na análise do processo de industrialização
portuguesa e dos factores que o limitaram, 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.

Mussolini define fascismo (1934)

IDEIAS FUNDAMENTAIS – Como toda a teoria política sólida, o fascismo é práxis* e
pensamento [...]. A sua forma variará segundo as contingências do tempo e do lugar, mas, ao
mesmo tempo, possui um conteúdo próprio que o eleva ao nível de verdade na história das
formas superiores do pensamento [...]. 

Para conhecer os homens, há que conhecer o homem; e para conhecer o homem, há que
conhecer a realidade e as suas leis. Não há concepção do Estado que não seja
fundamentalmente uma concepção de vida: filosofia ou intuição [o fascismo], é sempre, pelo
menos virtualmente, uma representação orgânica do mundo.

Por esta razão, não seria possível compreender o fascismo em muitas das suas
manifestações práticas como partido organizado, como sistema educativo ou como disciplina,
se não for considerado à luz da sua concepção geral de vida.

Anti-individualista, o fascismo é para o Estado, e é para o indivíduo na medida em que
este coincide com o Estado [...]. Opõe-se ao liberalismo clássico [...].

O liberalismo negava o Estado no interesse do indivíduo particular; o fascismo reafirma o
Estado como a verdadeira realidade do indivíduo. E, se a liberdade deve ser o atributo do
homem real e não desse fantoche sonhado pelo liberalismo individualista, o fascismo está a
favor da liberdade. E a favor da única liberdade seriamente definida: a liberdade do Estado e
do indivíduo no seio do próprio Estado.

B. Mussolini, «Fascismo», Enciclopedia italiana, Roma, 1934

____________

* Prática, acção.

Explicite as medidas que concretizaram, na Itália de Mussolini, os princípios ideológicos
enunciados no texto.

V.S.F.F.
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3.

Conjunto habitacional Bauhaus, em Dessau (1926-1928)

W. Gropius, Bairro Törten

Recorrendo à análise da imagem, esclareça o contributo do movimento Bauhaus para a
modernização da arquitectura na primeira metade do século XX.
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4.

Protesto contra a posição tomada pelos EUA,
no Conselho de Segurança da ONU, a favor da descolonização

(Lourenço Marques – 1961)

Explique o contexto nacional e internacional a que a imagem se reporta.

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




