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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.

HO

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas
aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

AL

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.

AB

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.
ITENS DE SELEÇÃO

TR

As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho,
de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a cotação do item só é atribuída às respostas
integralmente corretas e completas, sendo todas as outras respostas classificadas com zero pontos. No caso
da classificação por níveis de desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de acordo com
os critérios específicos.

ITENS DE CONSTRUÇÃO

DE

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente
à indicação da letra ou do número correspondente.

ÃO

Nos itens de resposta curta são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos.
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa que envolvam a produção
de um texto tem 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.

VE

RS

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. Se
permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos
em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
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No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados de acordo com os
parâmetros seguintes: (A) Identificação e Explicação, (B) Articulação temática e Organização e (C) Integração
dos documentos. Cada parâmetro encontra-se organizado por níveis de desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho
no parâmetro (A) Identificação e Explicação é classificada com zero pontos nos restantes parâmetros.
A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos diferentes parâmetros.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes nos critérios
específicos 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.

HO

Caso as respostas contenham elementos contraditórios, apenas são considerados para efeitos de classificação
os aspetos que não apresentem esses elementos.

AL

As respostas aos itens de resposta restrita que apresentem erros científicos graves, como a total
descontextualização do tempo histórico, são classificadas com zero pontos. No caso das respostas ao item
de resposta extensa que apresentem esses erros científicos graves, o tópico de referência aos quais esses
erros estejam associados não é considerado para efeitos de classificação.

TR

GRUPO I

AB

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

1. Versão 1 – (A); Versão 2 – (C) .................................................................................................. 18 pontos

Tópicos de resposta:

DE

2. .................................................................................................................................................... 18 pontos
•• adoção de uma política económica dirigista e protecionista (OU mercantilista) com o objetivo de
equilibrar a balança comercial: «suprimir o monopólio dos ingleses em Portugal» OU «Limitou-se a
substituir um monopólio [...] por outros monopólios»;

ÃO

•• diminuição da dependência económica face à Inglaterra através da reorganização do comércio
nacional (OU da revitalização do sector manufatureiro): «o Conde de Oeiras, denunciando, de facto,
o desastroso tratado feito entre o Senhor Methuen [...] e D. Pedro II, Rei de Portugal» OU «suprimir
o monopólio dos ingleses em Portugal»;

RS

•• proibição do uso de produtos importados de luxo (OU imposição de leis pragmáticas), para relançar
as manufaturas nacionais: «[Naquele] tempo vigoravam leis sumptuárias muito severas» OU «não se
via nenhuma carruagem dourada nem librés ricas e [...] os Grandes do Reino [...] vestiam mal e de
pano do país»;

VE

•• fomento comercial através da criação de companhias monopolistas (OU privilegiadas),
destinadas à comercialização dos produtos nacionais: «fundando uma companhia especial para
o comércio exclusivo dos vinhos da província do Minho»;
•• aposta na exploração e exportação dos produtos coloniais através de companhias monopolistas
(OU exclusivo colonial): «Instituiu muitas companhias privilegiadas [...] e encarregou-as do comércio
com as colónias portuguesas» OU «Fundaram-se companhias para a exploração das minas de ouro
e de diamantes»;
•• promoção social (OU nobilitação) de uma próspera elite empresarial burguesa, ligada às companhias
monopolistas: «comerciantes opulentos» OU «Os negociantes portugueses eram, no geral, ativos [...],
raramente se ouvia falar de falências».
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A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Conteúdos ................................................................................................................................................ 9 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 6 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 3 pontos
Descritores de desempenho

Pontuação

4

•• Explicita, de forma completa, duas características da política económica
promovida pelo Marquês de Pombal.

9

3

•• Explicita, de forma completa, uma das características solicitadas e, de forma
incompleta, uma outra característica.

7

2

•• Explicita, de forma completa, uma das características solicitadas.
OU
•• Explicita, de forma incompleta, duas das características solicitadas.

5

1

•• Explicita, de forma incompleta, apenas uma característica solicitada.
OU
•• Identifica apenas características da política económica promovida pelo Marquês
de Pombal.

3

2

•• Integra excertos relevantes do documento para fundamentar as duas características
solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais.

6

1

•• Integra excertos relevantes do documento para fundamentar uma das características
solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais.
OU
•• Integra, com falhas, excertos relevantes do documento para fundamentar as
duas características solicitadas.

3

2

•• Utiliza, de forma globalmente adequada, a terminologia específica da disciplina.
•• Apresenta um discurso globalmente articulado, podendo apresentar falhas que
não comprometem a sua clareza.

3

1

•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente
a sua clareza.

1

AL

AB

TR

DE

B ‒ Documentos
C ‒ Comunicação

HO

Níveis

A ‒ Conteúdos

Parâmetros

ÃO

Nota – Q
 ualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no parâmetro (A) Conteúdos é classificada com
zero pontos nos restantes parâmetros.

VE

RS

3. Versão 1 – (D); Versão 2 – (C) .................................................................................................. 18 pontos
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GRUPO II
1. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Capitalismo OU Capitalismo industrial OU Capitalismo financeiro OU Liberalismo económico.

2. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Tópicos de resposta:

HO

•• promover a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (OU sociedade sem classes) contra
os excessos do sistema capitalista (OU da exploração pelo patronato): «extinguir para sempre as
desigualdades sociais [...] e reorganizar a sociedade, tendo por base a justiça» OU «Acaso aceitais
a exploração como base do trabalho, a miséria como prémio das vossas fadigas, o servilismo como
dever do mais fraco, a esmola como direito do faminto, a lei como imposição do tirano, e a força como
supremacia social?» OU «sereis [...] simples máquinas ao serviço dos vossos senhores?»;

AL

•• promover a luta de classes, sob influência do socialismo marxista, para alcançar a justiça (OU a
igualdade) social: «a grande batalha de pobres contra ricos, de trabalhadores contra parasitas, de
explorados contra exploradores, de roubados contra ladrões»;

AB

•• promover a tomada do poder pela classe operária (OU implantar a ditadura do proletariado), para
construir uma sociedade comunista: «dar aos trabalhadores os meios de livremente formularem as leis
que os devem reger [...], que tenham de ser observadas pelos próprios legisladores – os proletários»;

TR

•• promover o internacionalismo operário (OU a união e solidariedade dos trabalhadores de todo o
mundo) para derrubar o capitalismo: «A luta generaliza-se, o proletariado une-se para a grande obra
da sua emancipação, as fronteiras caem, e a fraternidade liga os miseráveis de um ao outro extremo
da terra» OU «Espalhados pelo mundo, tendo a mesma ideia, as mesmas aspirações» OU «Uni-vos
e cooperai na grande obra por que trabalhamos, e pela qual lutam os proletários de todo o mundo»;

VE

RS

ÃO

DE

•• promover a adesão das classes operárias às propostas socialistas de transformação da sociedade OU
a uma liderança socialista do movimento operário: «O partido socialista [...] representa a aspiração do
proletariado moderno» OU «O partido socialista [...] tem por programa político [...] o estabelecimento
de um meio no qual o proletariado possa desenvolver-se e lutar com vantagem contra o regime
económico que divide a sociedade em dois campos – pobres e ricos».
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A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Conteúdos ................................................................................................................................................ 9 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 6 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 3 pontos
Descritores de desempenho

Pontuação

4

•• Explicita, de forma completa, dois objetivos dos movimentos socialistas da
segunda metade do século XIX.

9

3

•• Explicita, de forma completa, um dos objetivos solicitados e, de forma incompleta,
um outro objetivo.

7

2

•• Explicita, de forma completa, um dos objetivos solicitados.
OU
•• Explicita, de forma incompleta, dois dos objetivos solicitados.

5

1

•• Explicita, de forma incompleta, apenas um dos objetivos solicitados.
OU
•• Identifica apenas objetivos dos movimentos socialistas da segunda metade do
século XIX.

3

2

•• Integra excertos relevantes do documento para fundamentar os dois objetivos
solicitados, podendo apresentar falhas pontuais.

6

1

•• Integra excertos relevantes do documento para fundamentar um dos objetivos
solicitados, podendo apresentar falhas pontuais.
OU
•• Integra, com falhas, excertos relevantes do documento para fundamentar os dois
objetivos solicitados.

3

2

•• Utiliza, de forma globalmente adequada, a terminologia específica da disciplina.
•• Apresenta um discurso globalmente articulado, podendo apresentar falhas que
não comprometem a sua clareza.

3

1

•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente
a sua clareza.

1

AL

AB

TR

DE

B ‒ Documentos
C ‒ Comunicação

HO

Níveis

A ‒ Conteúdos

Parâmetros

ÃO

Nota – Q
 ualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no parâmetro (A) Conteúdos é classificada com
zero pontos nos restantes parâmetros.

3. .................................................................................................................................................... 18 pontos

RS

Tópicos de resposta:

VE

•• [divisão social em classes] enquanto no documento 1 – perspetiva de Adolphe Thiers – se defende
uma sociedade de classes assente na desigualdade económica, legitimada pela posse da riqueza
OU pelo controlo individual dos meios de produção: «Resulta do exercício das faculdades humanas
[...] que, sendo desiguais em cada homem, um produzirá muito, o outro pouco, um será rico, o outro
pobre», no documento 2 – perspetiva de um periódico socialista – defende-se uma sociedade mais
justa e igualitária (OU sem classes), denunciando-se a desigualdade existente: «extinguir para sempre
as desigualdades sociais [...] e reorganizar a sociedade, tendo por base a justiça»;
•• [distribuição da riqueza] enquanto no documento 1 se defende a desigual distribuição da riqueza em
função do direito de propriedade (OU da acumulação de capitais OU da poupança): «Aquele homem
que trabalha ativamente e acumula [...] [riqueza] fez mal a alguém?» OU «Resulta da propriedade
a garantia, para o indivíduo e para os seus filhos, da acumulação de riqueza», no documento 2
defende-se a igualdade na distribuição da riqueza, denunciando-se o modelo capitalista liberal (OU
a exploração do trabalho operário): «o regime económico que divide a sociedade em dois campos –
pobres e ricos» OU «campo em que se fere a grande batalha de pobres contra ricos, de trabalhadores
contra parasitas, de explorados contra exploradores, de roubados contra ladrões» OU «a miséria
como prémio das vossas fadigas, [...] a esmola como direito do faminto»;
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•• [relações operários-patronato] enquanto no documento 1 se defende a relação harmoniosa entre
a burguesia e o proletariado, assente no princípio da caridade: «se ele não se tivesse tornado rico [...],
os pobres seriam ainda mais pobres» OU «a riqueza [...] apoia a pobreza. Marcham apoiadas uma na
outra», no documento 2 defende-se a luta de classes (OU o confronto entre burgueses e proletários),
proclamando-se o princípio do internacionalismo (OU da fraternidade) operário: «o proletariado une-se
para a grande obra da sua emancipação, as fronteiras caem, e a fraternidade liga os miseráveis
de um ao outro extremo da terra» OU «a grande batalha [...] de trabalhadores contra parasitas, de
explorados contra exploradores»;

AL

HO

•• [consciência de classe] enquanto no documento 1 se defende a posição dominante da burguesia
face ao proletariado devido à divisão social do trabalho OU às superiores aptidões intelectuais para
a governação: «não queremos na sociedade apenas um trabalho, o trabalho manual. Queremos
também que o homem possa [...] debruçar-se sobre [...] a causa da prosperidade ou da queda dos
impérios, e que aprenda a governá-los. Evidentemente, não é o homem que do nascer ao pôr do Sol
permanece curvado sobre o solo ou sobre uma máquina que pode dedicar-se a tais ocupações» OU
«faculdades humanas [...] desiguais em cada homem», no documento 2 defende-se o despertar da
consciência de classe por parte do operariado OU a capacidade reivindicativa da classe operária,
com greves e manifestações: «Hoje, assiste-se ao despertar do povo trabalhador» OU «A raiva,
as perseguições de toda a sorte que nos movem os parasitas sociais, quebram-se, impotentes, na
pureza da nossa consciência revolucionária».

Descritores de desempenho

Pontuação

5

•• Compara, de forma completa, as duas perspetivas sobre a organização da
sociedade na segunda metade do século XIX quanto a dois aspetos em que
se opõem.
•• Integra, de forma pertinente, informação dos documentos, podendo apresentar
falhas pontuais.
•• Utiliza, de forma globalmente adequada, a terminologia específica da disciplina,
podendo apresentar imprecisões pontuais.

18

4

•• Compara, de forma completa, as duas perspetivas sobre a organização da
sociedade na segunda metade do século XIX quanto a um aspeto em que se
opõem e compara as duas perspetivas, de forma incompleta, quanto a um
outro aspeto.
•• Integra, de forma pertinente, informação dos documentos, podendo apresentar
falhas pontuais.
•• Utiliza, de forma globalmente adequada, a terminologia específica da disciplina,
podendo apresentar imprecisões pontuais.

15

ÃO

DE

TR

AB

Níveis

•• Compara, de forma completa, as duas perspetivas sobre a organização da
sociedade na segunda metade do século XIX quanto a um aspeto em que se
opõem OU compara, de forma incompleta, as duas perspetivas quanto a dois
aspetos em que se opõem.
•• Integra, de forma pertinente, informação dos documentos, podendo apresentar
falhas pontuais.
•• Utiliza, de forma globalmente adequada, a terminologia específica da disciplina,
podendo apresentar imprecisões pontuais.

11

2

•• Compara, de forma incompleta, as duas perspetivas sobre a organização da
sociedade na segunda metade do século XIX quanto a um aspeto em que se
opõem;
•• Integra, de forma pertinente, informação dos documentos, podendo apresentar
falhas pontuais.
•• Utiliza, de forma globalmente adequada, a terminologia específica da disciplina,
podendo apresentar imprecisões pontuais.

7

1

•• Identifica apenas aspetos gerais das duas perspetivas, independentemente
da forma como integra os documentos e utiliza a terminologia específica da
disciplina.

3

VE

RS

3
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GRUPO III
1. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Versão 1: (a) → (3); (4)
Versão 2: (a) → (5); (7)

(b) → (2); (5); (7)
(b) → (1); (4); (6)

Níveis

(c) → (1); (6)
(c) → (2); (3)

Descritores de desempenho

Pontuação

Associa corretamente 7 ou 6 elementos.

18

2

Associa corretamente 5 ou 4 elementos.

12

1

Associa corretamente 3 ou 2 elementos.

HO

3

AL

6

2. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Tópicos de resposta:

AB

•• implementação da democracia com o desmantelamento das estruturas repressivas do período
ditatorial (extinção da PIDE / DGS OU outro exemplo): «destruição dum regime político repressivo»
OU «Não é necessário lembrar o papel da polícia política»;

TR

•• concessão de uma amnistia aos presos políticos OU regresso dos exilados políticos, resultante da
reposição das liberdades individuais (OU do pluralismo político-partidário): «destruição dum regime
político repressivo»;
•• reconhecimento de direitos laborais, nomeadamente a liberdade de reunião ou de associação, que
permitiram a formação de sindicatos livres OU o direito à greve: «Não é necessário lembrar [...] a
inexistência de direitos sindicais e laborais»;

DE

•• fim da guerra colonial (OU abertura de negociações políticas com os movimentos independentistas
africanos), que conduziram a uma rápida descolonização: «descolonização caótica de Angola»;

VE

RS

ÃO

•• instabilidade governativa (OU sucessão de governos provisórios) resultante do confronto ideológico
no período revolucionário: «Portugal teve seis governos provisórios» OU «relação precária entre
forças políticas militares e civis» OU «todos foram fracos órgãos executivos, plenos de tensões e
contradições internas».
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A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Conteúdos ................................................................................................................................................ 9 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 6 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 3 pontos
Descritores de desempenho

Pontuação

4

•• Evidencia, de forma completa, duas consequências políticas resultantes da queda
do Estado Novo, refletidas no documento 1.

9

3

•• Evidencia, de forma completa, uma das consequências solicitadas e, de forma
incompleta, uma outra consequência.

7

2

•• Evidencia, de forma completa, uma das consequências solicitadas.
OU
•• Evidencia, de forma incompleta, duas das consequências solicitadas.

5

1

•• Evidencia, de forma incompleta, apenas uma das consequências solicitadas.
OU
•• Identifica apenas consequências políticas resultantes da queda do Estado Novo.

3

2

•• Integra excertos relevantes do documento para fundamentar as duas consequências
solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais.

6

1

•• Integra excertos relevantes do documento para fundamentar uma das consequências
solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais.
OU
•• Integra, com falhas, excertos relevantes do documento para fundamentar as
duas consequências solicitadas.

3

2

•• Utiliza, de forma globalmente adequada, a terminologia específica da disciplina.
•• Apresenta um discurso globalmente articulado, podendo apresentar falhas que
não comprometem a sua clareza.

3

1

•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente
a sua clareza.

1

AL

AB

TR

DE

B ‒ Documentos
C ‒ Comunicação

HO

Níveis

A ‒ Conteúdos

Parâmetros

ÃO

Nota – Q
 ualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no parâmetro (A) Conteúdos é classificada com
zero pontos nos restantes parâmetros.

3. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Parâmetro A ‒ Identificação e Explicação

RS

1.º Tópico de orientação

As opções político-ideológicas, entre a Revolução e a adesão à CEE

Na resposta, podem ser explorados os elementos seguintes:

VE

•• divergências (OU tensões) político-ideológicas de esquerda e direita (OU confronto entre diferentes
soluções político-partidárias) para a governação do país;
•• divergências sobre o processo de descolonização entre o Movimento das Forças Armadas (OU MFA)
e António de Spínola, apoiado pelas forças conservadoras;
•• reconhecimento do direito dos povos africanos à independência, que conduziu a negociações com os
movimentos de libertação;
•• liderança política (OU dos governos provisórios) pelos sectores mais radicais do MFA, defensores
do socialismo revolucionário (OU afetos ao Partido Comunista Português OU ao PCP) no período do
PREC;
•• promulgação de medidas pelos governos de Vasco Gonçalves (OU «gonçalvismo») que visavam
desmantelar o sistema capitalista OU acelerar a construção de uma sociedade socialista;
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•• radicalização do processo revolucionário (OU «Verão Quente») na sequência da vitória do socialismo
moderado (OU do Partido Socialista) nas eleições constituintes (OU para a Assembleia Constituinte);
•• manifestações de exercício direto do poder popular conducentes à ocupação de empresas (OU de
terras) OU a experiências de autogestão OU à formação de comissões de trabalhadores (OU outro
exemplo);
•• estabilização gradual do regime democrático após o 25 de Novembro OU a aprovação da Constituição
de 1976 OU a realização das primeiras eleições legislativas (OU presidenciais);
•• consagração constitucional das conquistas revolucionárias (OU do socialismo como modelo económico
e social), assegurada pelo Pacto MFA-Partidos;
•• reforço da democratização do regime na revisão constitucional de 1982, no contexto das negociações
para a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia (OU CEE).

HO

2.º Tópico de orientação
Tendências de evolução da economia portuguesa após 1974

Na resposta, podem ser explorados os elementos seguintes:

AL

•• contexto internacional de crise económica no período revolucionário, devido ao choque petrolífero OU
à desordem do sistema monetário internacional;

AB

•• adoção de uma nova política económica com o objetivo de desmantelar as grandes empresas
monopolistas OU da apropriação estatal dos sectores-chave da economia OU de reforçar os direitos
dos trabalhadores;

•• nacionalização (OU forte intervencionismo estatal) dos sectores-chave da economia como a banca e
os seguros OU os transportes e as comunicações OU a indústria química e a siderúrgica (OU outros
exemplos);

TR

•• processo de reforma agrária, que estabeleceu os princípios da expropriação fundiária OU que legalizou
as ocupações espontâneas de terras OU que preconizou a constituição de unidades coletivas de
produção (OU cooperativas);
•• promulgação de legislação social (OU laboral) para uma mais justa distribuição da riqueza (OU para
proteção dos trabalhadores), como o salário mínimo OU a liberdade sindical (OU outro exemplo);

DE

•• dificuldades económico-financeiras no contexto das negociações para a adesão à CEE, nomeadamente
as elevadas taxas de juro (OU de inflação OU de desemprego) OU o reduzido desenvolvimento
tecnológico (OU o reduzido dinamismo empresarial OU o reduzido desenvolvimento das redes de
infraestruturas);
•• reconfiguração da economia portuguesa devido à perda dos mercados ultramarinos OU com a
integração num mercado comum (OU na CEE) muito competitivo;

ÃO

•• privatização de grande parte do sector público empresarial do Estado no contexto da integração
europeia OU da consolidação de uma economia capitalista (OU de mercado);
•• modernização económica e construção de infraestruturas suportadas pelos fundos comunitários (OU
estruturais) OU pelo aumento do investimento público e privado;

RS

•• crescimento económico expresso na diminuição do desemprego (OU da taxa de inflação) e no
aumento do consumo privado (OU das exportações);
•• adesão ao projeto da moeda única visando a estabilidade cambial OU o controlo da inflação OU
a baixa das taxas de juro OU o controlo do défice e da dívida pública.

VE

Parâmetro B ‒ Articulação temática e Organização
A resposta evidencia a relação dos elementos apresentados com o tema A relação entre
as dinâmicas económicas e a evolução política em Portugal, do 25 de Abril ao final
do século XX, analisando o modo como as opções político-ideológicas condicionaram
a evolução da economia portuguesa no período considerado.
Para cada tópico de orientação, pode explorar, pelo menos, uma das seguintes linhas de análise,
ou outras consideradas relevantes:
As opções político-ideológicas, entre a Revolução e a adesão à CEE
–– relação entre a hegemonia dos sectores ideológicos mais radicais durante o período do PREC e a
adoção de uma política económica de nacionalizações;
–– relação entre a consolidação do regime democrático e o processo de integração no mercado
comunitário;
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–– relação entre a política de privatizações e o abandono do modelo económico socialista com as revisões constitucionais;
–– relação entre a modernização e o crescimento económico português e a adesão à Comunidade Económica Europeia.

Parâmetro C ‒ Integração dos documentos

1.º
Tópico de
orientação

–– contexto de crise nos anos 70: «A complexidade e gravidade da presente “crise”
económica» ou «crise económica mundial»;
–– política de nacionalizações: «pressões para nacionalizações e reforma agrária» OU
«foram nacionalizadas cerca de 200 empresas» OU «os maiores grupos privados que
controlavam o essencial da atividade económica, na banca e na indústria, encontram-se
agora nas mãos do Estado»;
–– Reforma Agrária: «os latifúndios do Sul do país foram ocupados pelos trabalhadores»;
–– afirmação de um modelo económico socialista: «A estrutura económica do País
encontra-se, evidentemente, num processo de transição [...]. Transição para o socialismo?»;
–– abertura económica ao exterior: «Portugal tem o grande peso do seu comércio externo
concentrado na área da OCDE»;
–– descolonização e reconfiguração da economia portuguesa: «O nítido declínio das
antigas colónias nas exportações e importações de Portugal é, neste momento,
a modificação estrutural mais importante no seu comércio externo».

2.º
Tópico de
orientação

–– estabilização do regime democrático e adesão à CEE: «A circunstância de o Governo
presidido por Mário Soares dispor de um largo apoio parlamentar, que lhe conferia, à
partida, hipóteses de estabilidade [...] foram elementos determinantes para acelerar [...]
a fase final das negociações e realizar a assinatura [...] do Tratado de Adesão»;
–– revisão constitucional de 1982: «uma significativa revisão constitucional que eliminara
a tutela revolucionária dos militares sobre o funcionamento institucional do Estado»;
–– significado político da adesão à CEE: «Uma [...] corrente, favorável à adesão, [...]
sempre a encarou como um quadro de referência seguro para o regime democrático».

1.º
Tópico de
orientação

–– objetivo da adesão à CEE: «caminho adequado para promover o desenvolvimento
económico do país»;
–– descolonização e reconfiguração da economia portuguesa: «A circunstância de Portugal
ter esgotado o seu império além-mar com a concessão da independência às colónias
[...] agiu certamente a favor da criação de um novo elo preferencial de ligação externa».

2.º
Tópico de
orientação

–– crescimento económico ‒ extraordinário aumento do PIB per capita: rácio de 259 em
1974 para 5644 em 1990 e 12 479 em 2000;
–– crescimento económico ‒ aumento acelerado das exportações: de 289 em 1974 para
11 654 em 1990 e 27 214 milhões de euros em 2000;
–– modernização económica ‒ aumento exponencial do valor dos investimentos: de 758
em 1974 para 15 656 em 1990 e 35 960 milhões de euros em 2000;
–– melhoria das condições de vida ‒ diminuição acentuada da taxa de desemprego: de
7,8% em 1983 para 4,7 % em 1990 e 3,9% em 2000;
–– melhoria das condições de vida – aumento acentuado do consumo das famílias: de
5351 em 1980 para 35 737 em 1990 e 82 663 milhões de euros em 2000;
–– melhoria das condições de vida ‒ queda acentuada da taxa de inflação: de 20,9% em
1978 para 13,6% em 1990 e 2,9% em 2000.

2.º
Tópico de
orientação

AL

HO

–– tensões politico-ideológicas: «relação precária entre forças políticas militares e civis»;
–– afirmação de tendências revolucionárias radicais: «crescentes lutas de classes» OU
«Transição para o socialismo?».

DE

VE

Documento 3

RS

ÃO

Documento 2

TR

AB

Documento 1

A resposta evidencia a mobilização da informação dos documentos de 1 a 3 para sustentar
as linhas orientadoras do tema, que constam nos parâmetros A e B. Podem ser exploradas
as linhas de leitura apresentadas abaixo (ou outras possíveis).
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A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes.
Compreensão histórica:
A ‒ Identificação e Explicação ....................................................................................................................... 8 pontos
B ‒ Articulação temática e Organização ......................................................................................................... 6 pontos
C ‒ Integração dos documentos .......................................................................................................................... 6 pontos
Pontuação

4

•• Apresenta e explica, de forma completa, 6 ou 5 elementos, distribuídos
equilibradamente pelos dois tópicos de orientação.
•• Utiliza, de modo adequado, a terminologia específica da disciplina, podendo,
no entanto, apresentar algumas imprecisões.

8

3

•• Apresenta e explica, de forma completa, 4 ou 3 elementos, distribuídos pelos
dois tópicos de orientação, podendo apresentar outros de forma incompleta
e/ou com imprecisões OU apresenta e explica, de forma completa, 2 elementos,
distribuídos pelos dois tópicos de orientação e, de forma incompleta e/ou com
imprecisões, pelo menos outros 2 elementos, distribuídos pelos dois tópicos
de orientação.
•• Utiliza, de modo adequado, a terminologia específica da disciplina, podendo,
no entanto, apresentar algumas imprecisões.

6

2

•• Apresenta e explica, de forma completa, 3 elementos de um dos tópicos de
orientação OU apresenta e explica, de forma completa, apenas 2 elementos
distribuídos pelos dois tópicos de orientação.
•• Utiliza a terminologia específica da disciplina, podendo, no entanto, apresentar
algumas imprecisões e omissões.

4

1

•• Identifica apenas elementos dos dois tópicos de orientação, utilizando a terminologia
específica da disciplina com imprecisões e omissões.

2

3

•• Desenvolve o tema proposto, mostrando, de forma pertinente e clara, de que
modo as opções político-ideológicas condicionaram a evolução da economia
portuguesa no período considerado.
•• Organiza os conteúdos de forma coerente.

6

2

•• Desenvolve o tema proposto, mostrando, de forma pertinente, embora nem
sempre clara, de que modo as opções político-ideológicas condicionaram a
evolução da economia portuguesa no período considerado.
•• Organiza os conteúdos com algumas falhas de coerência.

4

ÃO

DE

TR

AB

AL

HO

Descritores de desempenho

A ‒ Identificação e Explicação

Níveis

1

•• Refere-se ao tema proposto de forma superficial, aludindo de forma vaga à relação
entre as opções político-ideológicas e a evolução da economia portuguesa no
período considerado.
•• Organiza os conteúdos com algumas falhas de coerência.

VE

C ‒ Integração dos documentos

RS

B ‒ Articulação temática e Organização

Compreensão histórica

Parâmetros

2

3

•• Integra, de forma pertinente, informação relevante contida nos três documentos
para fundamentar a análise apresentada.

6

2

•• Integra, de forma pertinente, informação relevante contida em dois documentos
para fundamentar a análise apresentada.
OU
•• Integra, de forma pertinente, embora com algumas falhas, informação relevante
contida nos três documentos para fundamentar a análise apresentada.

4

1

•• Integra, de forma pertinente, informação relevante contida em apenas um
documento para fundamentar a análise apresentada.
OU
•• Integra, com falhas e de forma pouco pertinente, informação contida em, pelo
menos, dois documentos para fundamentar a análise apresentada.

2

Nota – Q
 ualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no parâmetro (A) Identificação e Explicação
é classificada com zero pontos nos restantes parâmetros.
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4. Versão 1 – (B); Versão 2 – (D) .................................................................................................. 18 pontos
5. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Versão 1: (a) → (4) (b) → (3) (c) → (2) (d) → (4)
Versão 2: (a) → (1) (b) → (2) (c) → (4) (d) → (3)
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

Seleciona 4 opções corretas.

18

2

Seleciona 3 opções corretas.

12

1

Seleciona 2 opções corretas.

HO

3

6

AL

GRUPO IV

AB

1. ..................................................................................................................................................... 18 pontos

TR

Versão 1: (B); (C); (D); (A)
Versão 2: (C); (D); (B); (A)

2. Versão 1 – (B); Versão 2 – (A) .................................................................................................. 18 pontos

Tópicos de resposta:

DE

3. .................................................................................................................................................... 18 pontos
•• imposição da hegemonia norte-americana (OU de um mundo unipolar), submetendo a ordem
internacional aos seus interesses estratégicos: «o poder estratégico solitário dos EUA tendia para
mundializar uma presença hegemónica e desafiante em relação às várias soberanias»;

RS

ÃO

•• globalização do modelo da economia de mercado que promove a hegemonia das economias mais
competitivas (OU o alargamento do fosso entre países ricos e países pobres OU o agravamento das
desigualdades na repartição da riqueza mundial): «crescente imposição ao mundo de um elemento
essencial [...], que é o do mercado» OU «Neste modelo de livre circulação de capitais e mercadorias
assenta muita da hegemonia [...] dos mais capazes» OU «uma divisão que se aprofunda entre
admitidos e excluídos, [...] retratando um sul do mundo [...] em que os recursos se fixam abaixo dos
níveis de pobreza»;

VE

•• crescimento de fluxos migratórios que afetam o modelo culturalmente uniforme das sociedades
ocidentais (OU que disseminam a multiculturalidade e a pluralidade étnica no mundo ocidental):
«o descontrolo das emigrações é uma ameaça [...] do novo milénio, com expressão na crescente
multiplicação das sociedades multiculturais, e também multiétnicas, que crescem onde antes vigorou
o princípio ou o objetivo da uniformidade cultural e nacional»;
•• disseminação da utilização da energia atómica, obrigando a uma concertação global para a prevenção
dos riscos de segurança OU ambientais: «O facto é que entramos no século XXI com um globo
semeado de riscos nucleares crescentes. [...] Esta situação [...] exige que [...] se consiga mundializar
um modelo de sociedade da informação, do saber e da sabedoria».
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A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Conteúdos ................................................................................................................................................ 9 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 6 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 3 pontos
Descritores de desempenho

Pontuação

4

•• Apresenta, de forma completa, dois argumentos que sustentam a afirmação relativa
aos desafios globais para o terceiro milénio decorrentes do fim da Guerra Fria.

9

3

•• Apresenta, de forma completa, um dos argumentos solicitados e, de forma
incompleta, um outro argumento.

7

2

•• Apresenta, de forma completa, um dos argumentos solicitados.
OU
•• Apresenta, de forma incompleta, dois dos argumentos solicitados.

5

1

•• Apresenta, de forma incompleta, apenas um dos argumentos solicitados.
OU
•• Identifica apenas aspetos relativos aos desafios globais para o terceiro milénio
decorrentes do fim da Guerra Fria.

3

2

•• Integra excertos relevantes do documento para fundamentar os dois argumentos
solicitados, podendo apresentar falhas pontuais.

6

1

•• Integra excertos relevantes do documento para fundamentar um dos argumentos
solicitados, podendo apresentar falhas pontuais.
OU
•• Integra, com falhas, excertos relevantes do documento para fundamentar os dois
argumentos solicitados.

3

2

•• Utiliza, de forma globalmente adequada, a terminologia específica da disciplina.
•• Apresenta um discurso globalmente articulado, podendo apresentar falhas que
não comprometem a sua clareza.

3

1

•• Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
•• Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente
a sua clareza.

1

AL

AB

TR

DE

B ‒ Documentos
C ‒ Comunicação

HO

Níveis

A ‒ Conteúdos

Parâmetros

ÃO

Nota – Q
 ualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no parâmetro (A) Conteúdos é classificada com
zero pontos nos restantes parâmetros.

VE

RS

4. Versão 1 – (A); Versão 2 – (D) .................................................................................................. 18 pontos
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COTAÇÕES
Grupo

As pontuações obtidas nas respostas a estes
4 itens da prova contribuem obrigatoriamente
para a classificação final.

I

Cotação (em pontos)

I

II

III

2.

3.

2.

3.

18

18

18

20

Subtotal
74

Grupo I
1.

Grupo II
1.

3.

Subtotal

Grupo III
1.

2.

4.

5.

Grupo IV
1.

2.

3.

4.

7 x 18 pontos

126

AL

Cotação (em pontos)

HO

Destes 11 itens, contribuem para a classificação
final da prova os 7 itens cujas respostas obtenham
melhor pontuação.

200

VE

RS

ÃO

DE

TR

AB

TOTAL
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