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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas
aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.
Na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra previsto
no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).
Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas
as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à
indicação da letra ou do número correspondente.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser
atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho
resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de
desvalorização definidos para situações específicas.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, estão previstos níveis de desempenho intercalares não
descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis
descritos consecutivos, é atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.
Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir,
deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios
específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem,
desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos
curriculares de referência.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa têm em conta
os tópicos de resposta apresentados, a organização dos conteúdos, a utilização da terminologia específica da
disciplina e a integração da informação contida nos documentos.
Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para efeito de classificação
os aspetos que não apresentem esses elementos.
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As respostas aos itens de resposta restrita que apresentem erros científicos graves, como, por exemplo, a
total descontextualização do tempo histórico, são classificadas com zero pontos.
Nas respostas ao item de resposta extensa que apresentem erros científicos graves, como, por exemplo,
a total descontextualização do tempo histórico, os tópicos de referência aos quais esses erros estejam
associados não são considerados para efeito de classificação.
Relativamente à integração, nas respostas, da informação contida nos documentos, estão previstos os
critérios de desvalorização a seguir descritos:
– nos itens de resposta restrita que contêm a expressão «presentes em» ou outra equivalente, as respostas
que não integrem qualquer informação contida nos documentos são classificadas com zero pontos;
– nos itens de resposta restrita que contêm a expressão «a partir de», as respostas que não integrem,
pelo menos, um aspeto relacionado com a informação contida nos documentos são classificadas com a
pontuação correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo do nível em que as respostas
seriam enquadradas;
– no item de resposta extensa, as respostas que não integrem informação contida no conjunto dos documentos
previstos para um dado nível de desempenho são classificadas com a pontuação correspondente ao nível
de desempenho imediatamente abaixo do nível em que as respostas seriam enquadradas;
– no item de resposta extensa, as respostas que não integrem qualquer informação contida nos documentos
são classificadas com a pontuação correspondente ao nível de desempenho que se situa dois níveis abaixo
do nível em que as respostas seriam enquadradas, excetuando-se a resposta posicionada no nível dois,
que é classificada com a pontuação correspondente ao nível de desempenho imediatamente abaixo, e a
resposta posicionada no nível um, cuja classificação já reflete uma abordagem genérica.
Nas respostas aos itens de resposta restrita e ao item de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a
avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua
portuguesa, realizando-se esta última de acordo com os níveis a seguir descritos.
Níveis

Descritores

3

Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia.

2

Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que não afetam
a sua clareza.

1

Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que afetam
parcialmente a sua clareza.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
GRUPO I
1. Versão 1 – (D); Versão 2 – (C) ..................................................................................................

5 pontos

2. Versão 1 – (B); Versão 2 – (D) ..................................................................................................

5 pontos

3. Versão 1 – (A); Versão 2 – (D) ..................................................................................................

5 pontos

4. Versão 1 – (D); Versão 2 – (B) ..................................................................................................

5 pontos

5. Versão 1 – (C); Versão 2 – (A) ..................................................................................................

5 pontos

GRUPO II
1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (C) ..................................................................................................

5 pontos

2. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Tópicos de resposta:
•• descontentamento decorrente da posição de subalternidade em relação à «Inglaterra» (doc. 2) OU
sentimento de revolta da «consciência nacional» face ao «ultimatum» britânico (doc. 2);
•• incapacidade do regime monárquico para resolver os problemas económico-financeiros do país
(doc. 1) OU insuficiência permanente de recursos financeiros (doc. 1) OU aumento da despesa pública
(doc. 1) OU desequilíbrio orçamental OU aumento do défice do Estado (doc. 1);
•• situação crónica de contração de novos empréstimos para pagamento de empréstimos anteriores
(OU não destinados ao investimento produtivo) (doc. 1) OU incremento significativo dos montantes
dos empréstimos contraídos e do respetivo valor das taxas de juro (doc. 1);
•• ação da propaganda do Partido Republicano, que apresenta a República como solução para a
«mudança fundamental das instituições» (doc. 2) (OU propaganda associada à crise económica –
doc. 1 – OU à falta de respeito pelas «liberdades cívicas» – doc. 2) OU crescente participação de
candidatos do Partido Republicano em eleições para o «parlamento português» (doc. 2);
•• falta de democraticidade (OU de legitimidade OU de racionalidade) da regra do «privilégio dinástico»
da monarquia (doc. 2);
•• falta de prestígio do parlamento, enredado em «cenas lastimosas» OU em lutas pelas «cadeiras do
poder» (doc. 2);
•• ambiente de forte crispação política, com acusações de «despotismo» OU de violação de «direitos e
liberdades cívicas» (doc. 2);
•• insatisfação face às «candidaturas oficiais» (OU ao rotativismo partidário), que não resolviam os
problemas do país (doc. 2).
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Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

5

Níveis

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

A resposta apresenta a referência a três dos fatores solicitados, com:
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida nos documentos.

Níveis*
1

2

3

18

19

20

4

Nível intercalar

14

15

16

3

A resposta apresenta a referência a dois dos fatores solicitados, com:
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida, pelo menos, num dos documentos.

10

11

12

2

Nível intercalar

6

7

8

1

A resposta apresenta aspetos genéricos OU ausência de individualização de cada
um dos fatores solicitados, com:
•• falhas de coerência na organização dos conteúdos;
•• falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
•• interpretação incipiente da informação contida nos documentos.

2

3

4

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

3. ....................................................................................................................................................

5 pontos

Regicídio OU assassinato do rei.

4. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Tópicos de resposta:
•• constituição de um governo provisório, após a Revolução do 5 de Outubro, presidido pelo republicano
Teófilo Braga (doc. 2);
•• realização de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a qual tinha a missão de elaborar a
primeira constituição republicana;
•• aprovação da Constituição de 1911, baseada no programa do Partido Republicano Português (OU
nas ideias liberais das Constituições de 1822 e de 1838) OU com algumas influências de princípios
socialistas;
•• reforço da democracia política para evitar «a ilegalidade e o despotismo» (doc. 2) OU para assegurar
o respeito pelos «direitos e liberdades cívicas» (doc. 2);
•• substituição do modelo monárquico de regime assente no «privilégio dinástico» do rei (doc. 2) OU
instauração do modelo republicano de regime assente na escolha do presidente da República de
acordo com a «opinião democrática» (doc. 2) OU alteração na chefia do Estado com a substituição de
um rei hereditário por um presidente eleito;
•• opção pelo predomínio do poder legislativo sobre o poder executivo nas diferentes áreas da
governação OU controlo das ações do governo e do presidente da República por parte do Congresso
OU sujeição do presidente da República ao Congresso, que o elegia e o podia destituir;
•• afirmação da tradição municipalista, considerada a base de toda a organização política;
•• combate à influência da Igreja na sociedade, através de medidas de laicização do Estado OU da Lei
da Separação da Igreja e do Estado OU da expulsão das ordens religiosas (OU da nacionalização
dos seus bens);
•• valorização do papel do parlamento na reforma da sociedade, através de um esforço legislativo na
área social (OU laboral OU educativa).
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Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

5

4

Níveis

3

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

A resposta apresenta a explicação de três das opções solicitadas, com:
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida no documento.
Nível intercalar
A resposta apresenta a explicação de duas das opções solicitadas, com:
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida no documento.

Níveis*
1

2

3

23

24

25

18

19

20

13

14

15

2

Nível intercalar

8

9

10

1

A resposta apresenta aspetos genéricos OU mera identificação das opções
solicitadas OU ausência de individualização de cada uma das opções solicitadas,
com:
•• falhas de coerência na organização dos conteúdos;
•• falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
•• interpretação incipiente da informação contida no documento.

3

4

5

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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GRUPO III
1. Versão 1 – (C); Versão 2 – (A) ..................................................................................................

5 pontos

2. ....................................................................................................................................................

5 pontos

Versão 1: (a) → (5) (b) → (3) (c) → (1)
Versão 2: (a) → (4) (b) → (2) (c) → (5)

3. .................................................................................................................................................... 25 pontos
Tópicos de resposta:
•• domínio da economia mundial pelos EUA, após a Primeira Guerra Mundial, pelo facto de terem sido
os fornecedores dos países beligerantes (OU dos mercados mundiais), registando um índice de
produção industrial muito elevado (doc. 1);
•• dependência acentuada da economia europeia face aos EUA, no decurso e após a guerra, com a
produção industrial a baixar cerca de 40% nos principais países (doc. 1) OU com a sua recuperação
a assentar nos avultados créditos norte-americanos;
•• retirada dos capitais norte-americanos da Europa, na sequência da crise, com consequente falência
de bancos e de numerosas empresas (OU com elevada quebra dos índices anuais de produção
industrial – doc. 1) OU com desvalorização das moedas europeias e inflação;
•• ruína do sistema financeiro global, com falência de bancos e violenta queda do valor das ações OU
com a desorganização do sistema de pagamentos internacionais;
•• adoção de políticas económicas protecionistas que acentuavam a deflação a nível mundial;
•• retração do comércio internacional como consequência da diminuição das compras de produtos e de
serviços, por parte dos países industrializados;
•• alastramento da crise às colónias e aos países menos desenvolvidos, dependentes das exportações
de matérias-primas e de produtos alimentares.

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

5

4

Níveis

3

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

A resposta apresenta a explicação de três das causas solicitadas, com:
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida no documento.
Nível intercalar
A resposta apresenta a explicação de duas das causas solicitadas, com:
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida no documento.

Níveis*
1

2

3

23

24

25

18

19

20

13

14

15

2

Nível intercalar

8

9

10

1

A resposta apresenta aspetos genéricos OU mera identificação das causas
solicitadas OU ausência de individualização de cada uma das causas solicitadas,
com:
•• falhas de coerência na organização dos conteúdos;
•• falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
•• interpretação incipiente da informação contida no documento.

3

4

5

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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4. .................................................................................................................................................... 50 pontos
Tópicos de resposta:
Problemas sociais no final da década de 1920 e no início da década de 1930
•• aumento significativo do desemprego e da miséria (doc. 2), associado à diminuição da produção
industrial (doc. 1) e em articulação com a quebra da procura;
•• ruína de muitos capitalistas, na sequência da queda da produção industrial (doc. 1) (OU do encerramento
de empresas) e da crise das bolsas de valores;
•• ruína de agricultores, obrigados a destruir stocks para conter a deflação OU para provocar o aumento
de preços dos produtos agrícolas;
•• empobrecimento das classes médias, vítimas da perda de poupanças OU do desemprego OU da crise
económica e financeira (docs. 1 OU 2);
•• intensificação da agitação social, traduzida em greves e confrontos;
•• agudização de comportamentos xenófobos e racistas (OU de comportamentos individuais marcados
pelo desespero OU outro exemplo), como consequência da miséria;
•• ausência de mecanismos de proteção social (OU de apoio aos desfavorecidos) e consequente apelo a
novas formas de intervenção do Estado;
•• adesão de muitos dos sectores sociais afetados pela crise a movimentos extremistas defensores de
projetos políticos autoritários.
Saídas da crise nos EUA, na década de 1930: as políticas do New Deal
•• recurso a princípios do keynesianismo, no contexto da crítica ao liberalismo económico;
•• intervencionismo do Estado para combater o desemprego e a miséria (doc. 2) OU para o relançamento
da economia (doc. 3);
•• adoção de medidas financeiras rigorosas com vista ao combate à especulação OU com vista à subida
dos preços através de uma inflação controlada;
•• concessão de apoios (OU medidas de regulação) do Estado às atividades produtivas (OU à agricultura
e à indústria);
•• lançamento de grandes obras públicas pelo Estado, tendo como objetivo a criação de emprego (OU
a construção de infraestruturas para o desenvolvimento económico);
•• implementação de programas específicos para os artistas plásticos, visando a criação de trabalho
(OU a propaganda ao New Deal) (doc. 3);
•• adoção de medidas de estímulo ao consumo (OU com vista à melhoria do poder de compra dos
trabalhadores), para o relançamento da economia (doc. 1);
•• resolução dos problemas sociais (doc. 2), como forma de prevenção, por parte do Estado (doc. 3), do
risco de soluções de tipo autoritário;
•• instituição de medidas de proteção e segurança social (OU instituição do subsídio de doença OU
outro exemplo), lançando-se as bases da edificação do Estado-Providência.
Triunfo do Estado-Providência nas democracias ocidentais, nas décadas de 1940-1950
•• defesa, na sequência das experiências de combate à crise dos anos 30 (doc. 3) (OU das experiências
dos governos de Frente Popular OU de unidade nacional), de políticas de intervenção do Estado na
economia e no equilíbrio social OU afirmação do papel do Estado regulador e promotor do bem-estar
e da justiça social, rompendo com a tradição do capitalismo liberal;
•• construção de uma «política global de progresso social» (doc. 4) a partir da degradação das condições
de vida provocada pela Segunda Guerra Mundial OU das experiências anteriores («quando a guerra
está a destruir todo o tipo de referências, é a oportunidade para usar a experiência adquirida» – doc. 4);
•• defesa de políticas de justiça social, no contexto da vitória das democracias na Segunda Guerra
Mundial (OU no contexto da necessidade de conter o avanço do comunismo nos países ocidentais);
•• organização do sistema de segurança social, respeitando a presença da matriz liberal: «A segurança
social deve ser levada a cabo através da cooperação entre o Estado e o indivíduo. [...] O Estado, ao
organizar a segurança, não deve sufocar a iniciativa» individual (doc. 4);
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•• consolidação do Estado-Providência no Reino Unido, influenciada pelo Relatório Beveridge (doc. 4),
com um sistema abrangente de medidas (OU com a criação de um Serviço Nacional de Saúde
gratuito);
•• generalização dos sistemas públicos de educação, de segurança social e de saúde nas democracias
ocidentais;
•• contributo de correntes políticas, como a social-democracia, combinando a economia de mercado
com o alargamento das funções sociais do Estado OU como a democracia-cristã, baseada na doutrina
social da Igreja, visando a justiça e a solidariedade;
•• crescimento das estruturas governamentais, do funcionalismo público e das despesas dos Estados.

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

Níveis*
1

2

3

45

48

50

38

41

43

31

34

36

24

27

29

17

20

22

10

13

15

3

6

8

A resposta apresenta:
7

•• abordagem de nove aspetos, com três aspetos de cada um dos tópicos (3/3/3);
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida nos quatro documentos.

6

Nível intercalar
A resposta apresenta:

5

Níveis

•• abordagem de seis ou cinco aspetos de, pelo menos, dois dos tópicos: (2/2/2)
OU (3/2/1) OU (3/3/0) OU (2/2/1) OU (3/2/0) OU (3/1/1);
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida em três ou dois dos documentos.

4

Nível intercalar
A resposta apresenta:

3

•• abordagem de três ou dois aspetos dos tópicos: (1/1/1) OU (3/0/0) OU (2/1/0) OU
(1/1/0) OU (2/0/0);
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida em dois ou um dos documentos.

2

Nível intercalar
A resposta apresenta:

1

•• aspetos genéricos OU ausência de individualização de cada um dos aspetos dos
tópicos;
•• falhas de coerência na organização dos conteúdos;
•• utilização pouco rigorosa da terminologia específica da disciplina;
•• integração incipiente da informação contida nos documentos.

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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GRUPO IV
1. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Tópicos de resposta:
•• aparente liberalização do regime a fim de esvaziar as reivindicações das forças de oposição OU
defesa da ideia de «evolução sem revolução» (doc. 2);
•• manutenção da posição do governo face à continuidade da guerra colonial para satisfazer a ala
conservadora do regime;
•• manutenção de um regime de partido único OU enquadramento de personalidades independentes
(OU da ala liberal) na UN (OU União Nacional) / ANP (OU Ação Nacional Popular);
•• realização de atos eleitorais (doc. 2) manipulados pelo regime OU abertura controlada à existência de
movimentos oposicionistas;
•• denúncia das tentativas de vitimização das forças de oposição responsáveis pela «desordem» (doc. 1);
•• manutenção de uma polícia política OU ação repressiva da PIDE/DGS OU «repressão das ações»
consideradas «ilegais» pelo regime (doc. 1);
•• existência do Exame Prévio (OU da censura), apesar de algum abrandamento da sua atuação;
•• controlo dos meios de comunicação social OU utilização da televisão como instrumento de divulgação
das políticas do regime (doc. 1);
•• utilização da propaganda para defesa das políticas do regime (docs. 1 OU 2) OU associação do
«progresso em paz» (OU do «desenvolvimento económico» OU da «justiça social» OU outro exemplo)
ao apoio eleitoral ao regime (doc. 2).

Descritores do nível de desempenho
no domínio específico da disciplina

5

Níveis

Descritores do nível de desempenho no domínio
da comunicação escrita em língua portuguesa

A resposta apresenta a referência a três das estratégias solicitadas, com:
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida nos documentos.

Níveis*
1

2

3

18

19

20

4

Nível intercalar

14

15

16

3

A resposta apresenta a referência a duas das estratégias solicitadas, com:
•• organização coerente dos conteúdos;
•• utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
•• integração pertinente da informação contida, pelo menos, num dos documentos.

10

11

12

2

Nível intercalar

6

7

8

1

A resposta apresenta aspetos genéricos OU ausência de individualização de cada
uma das estratégias solicitadas, com:
•• falhas de coerência na organização dos conteúdos;
•• falhas na utilização da terminologia específica da disciplina;
•• interpretação incipiente da informação contida nos documentos.

2

3

4

* Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.
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2. .................................................................................................................................................... 10 pontos
Excertos:
•• o «desejo das populações de se manterem portuguesas»;
•• o «desejo das populações [...] de não serem abandonadas na sua defesa contra os perturbadores da
paz.» OU «manter um policiamento militar que proteja vidas e bens.»;
•• «A evolução económica e social das províncias e o progresso das suas populações [...] têm de seguir
firmemente»;
•• «Eu pergunto se algum governante português consciente e responsável pode ceder a tal intimação.»
[resoluções das Nações Unidas acerca da autodeterminação dos territórios portugueses].

Níveis

Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina

Pontuação

2

Apresenta dois dos excertos.

10

1

Apresenta apenas um dos excertos.

5

Nota – As respostas que apresentem, além dos excertos solicitados, elementos contraditórios com as
razões para a manutenção das «províncias ultramarinas», constantes ou não do documento 1,
são classificadas com zero pontos.

3. . ..................................................................................................................................................

5 pontos

Versão 1: (B); (D); (E); (C); (A)
Versão 2: (E); (B); (D); (A); (C)
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COTAÇÕES
GRUPO I
1.
2.
3.
4.
5.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

5 pontos
5 pontos
5 pontos
5 pontos
5 pontos
25 pontos

GRUPO II
1.
2.
3.
4.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

5 pontos
20 pontos
5 pontos
25 pontos
55 pontos

GRUPO III
1.
2.
3.
4.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

5 pontos
5 pontos
25 pontos
50 pontos
85 pontos

GRUPO IV
1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ............................................................................................................

20 pontos
10 pontos
5 pontos
35 pontos

TOTAL .........................................

200 pontos
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