
              ESCOLA SECUNDÁRIA DE GONDOMAR 
ÉPOCA DE RECURSO/REGIME NÃO PRESENCIAL 
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MATRIZ DA PROVA DE HISTÓRIA A - 12.ºANO – MÓDULO 8 
 

Duração da Prova: Material: Modalidade: 
90 minutos caneta ou esferográfica azul ou preta Prova Escrita 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 
ESTRUTURA DA 

PROVA 
COTAÇÕES 

CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

1. Nascimento e 
afirmação de um novo 
quadro geopolítico   
.   
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 

Reconhecer que a realidade do pós II 
Guerra Mundial foi a de um mundo bipolar, 
marcado pelo confronto entre duas 
superpotências com ideologias e modelos 
políticos antagónicos;  
 
Compreender a eclosão dos primeiros 
movimentos independentistas;  
 
Caracterizar as políticas económicas e 
sociais das democracias ocidentais no após 
II Guerra, nomeadamente o 
desenvolvimento da sociedade de consumo 
e a afirmação do estado-providência;  
 
Comparar o modelo económico capitalista 
com o modelo de direção central soviético;  
 

A prova incide nos 
conteúdos de 
aprofundamento e 
nos conceitos 
estruturantes e nas 
aprendizagens 
essenciais fixados 
no módulo 8 do 
Programa de 
História A. 
 
 
A prova é 
composta por 12 
itens de resposta 
obrigatória  
 
- 7 itens de 

A prova é 
cotada para 200 
pontos:  
 
7 x 10 pontos 
2 x 20 pontos  
2x 25 pontos  
1 x 40 pontos 
 

 
Nos itens de seleção, a 
cotação só é atribuída às 
respostas integralmente 
corretas e completas. Todas 
as outras respostas são 
classificadas com zero pontos. 
 
Nos itens de construção de 
resposta curta, são atribuídas 
pontuações às respostas total 
ou parcialmente corretas, de 
acordo com os critérios 
específicos. 
Nos itens de construção de 
resposta restrita e extensa, os 
critérios de classificação 
apresentam-se organizados 



CONTEÚDOS OBJETIVOS 
ESTRUTURA DA 

PROVA 
COTAÇÕES 

CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

central. - A escalada 
armamentista e o início da 
era espacial. 
    
 
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.   
 
2.2. Da Revolução à 

Descrever a escalada armamentista e o 
início da corrida espacial à luz da Guerra 
Fria; 
 
Relacionar a manutenção do regime do 
Estado Novo nos anos do após-guerra com 
a Guerra Fria;  
 
Compreender que a realidade portuguesa 
do após guerra a 1974 foi marcada pelo 
imobilismo político e pelo crescimento 
económico;  
 
Interpretar o surto industrial e urbano, a 
estagnação do mundo rural e os 
consequentes movimentos migratórios;  
 
Descrever as diversas correntes 
oposicionistas ao Estado Novo, destacando 
os acontecimentos de 1958;  
 
Interpretar o fomento económico das 
colónias à luz da retórica imperial e do 
progressivo isolamento internacional;  
 
Analisar as fragilidades do marcelismo, 
nomeadamente o inconsequente 
reformismo político e o desgaste que a 
Guerra Colonial provocou no regime, 
interna e externamente; 
 

seleção; 
- 5 itens de 
construção (4 de 
resposta curta e 
restrita; 1 de 
resposta extensa) 
 
 
 

por níveis de desempenho; a 
cada nível corresponde uma 
dada pontuação. Nestes itens 
a classificação tem em conta 
os tópicos de resposta 
apresentados, a organização 
dos conteúdos, a utilização da 
terminologia específica da 
disciplina e a integração 
contida nos documentos. 



CONTEÚDOS OBJETIVOS 
ESTRUTURA DA 

PROVA 
COTAÇÕES 

CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

estabilização da 
democracia    
- O Movimento das Forças 
Armadas e a eclosão da 
Revolução.  
- Desmantelamento das 
estruturas de suporte do 
Estado Novo; tensões 
político-ideológicas na 
sociedade e no interior do 
movimento revolucionário; 
política económica 
antimonopolista e 
intervenção do Estado nos 
domínios económico e 
financeiro. A opção 
constitucional de 1976.  
- O reconhecimento dos 
movimentos nacionalistas 
e o processo de 
descolonização.   
- A revisão constitucional 
de 1982 e o 
funcionamento das 
instituições democráticas.   
 
 
 

Compreender que a modernização da 
sociedade portuguesa nas décadas de 60 e 
70, na demografia e nos comportamentos, 
constituiu-se como fator fundamental para a 
desagregação do regime;  
 
Descrever a eclosão da revolução de 25 de 
abril de 1974, o papel exercido pelo MFA e 
o processo de desmantelamento das 
estruturas de suporte do Estado Novo;  
 
Problematizar o processo de 
democratização, do PREC à progressiva 
instalação e consolidação das estruturas 
democráticas, o processo de 
descolonização, a política económica 
antimonopolista e a intervenção do Estado 
nos domínios económico e financeiro;  
 
Avaliar o papel da revisão constitucional de 
1982 e da entrada de Portugal nas 
Comunidades Europeias para a 
consolidação do processo de 
democratização e para a modernização do 
país;  
 
Avaliar o sucesso da Revolução de 74 e do 
consequente processo de democratização 
do país. 
 



 


