
Nos termos da lei em vigor, as provas de avaliação externa são obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e dos 
Direitos Conexos. A sua divulgação não suprime os direitos previstos na lei. Assim, é proibida a utilização destas provas, 
além do determinado na lei ou do permitido pelo IAVE, I.P., sendo expressamente vedada a sua exploração comercial.

Prova 623.V2/E. Especial • Página 1/ 14

Exame Final Nacional de História A 
Prova 623 | Época Especial | Ensino Secundário | 2017
12.º Ano de Escolaridade
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

Duração da Prova: 120 minutos.  |  Tolerância: 30 minutos. 14 Páginas

VERSÃO 2

Indique de forma legível a versão da prova.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

Para cada resposta, identifique o grupo e o item.

Apresente as suas respostas de forma legível.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva, na folha de respostas, o 
grupo, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas respostas aos itens que envolvem a produção de um texto, deve ter em conta os conteúdos e a sua 
organização, a utilização da terminologia específica da disciplina, a integração da informação contida nos 
documentos e a eficácia da comunicação em língua portuguesa.
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GRUPO I

O IMPÉRIO ROMANO: URBANISMO E ROMANIZAÇÃO

Documento 1

A política urbanística na época de Otávio César Augusto (27 a.C.-14 d.C.)

A beleza de Roma não correspondia à majestade do Império e a cidade estava sujeita 
a inundações e a incêndios: Augusto a tal ponto a embelezou, que justamente se pôde vangloriar 
«de ter deixado de mármore uma cidade que encontrara de tijolo». [...] 

Construiu grande número de monumentos públicos, entre os quais: um fórum, com um templo de 
Marte, um templo de Apolo, outro de Júpiter. [...] Ao templo de Apolo, acrescentou um pórtico, com 
uma biblioteca latina e grega. [...] Construiu ainda outros edifícios, [...] como o pórtico e a basílica de 
Caio e de Lúcio [...] e o teatro de Marcelo. Além do que, exortou, muitas vezes, os outros cidadãos 
importantes a embelezarem a cidade, cada um dentro das suas disponibilidades de fortuna, quer 
edificando novos monumentos, quer restaurando ou enriquecendo os antigos. [...] 

Contra os incêndios, criou guardas-noturnos e vigilantes; para evitar as inundações, mandou 
alargar e dragar o leito do rio Tibre, há muito cheio de escombros e apertado pela extensão dos 
edifícios. Depois, para que Roma fosse de acesso mais fácil em todas as direções, ele próprio se 
encarregou de mandar reparar a via Flamínia, e distribuiu as outras pelos generais honrados com 
triunfos, para que elas fossem calcetadas graças ao dinheiro dos saques.

Documento 2

Ruínas da Casa dos Repuxos, Conímbriga 
(construída no século II, sobre edifício original do século I)
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1. No contexto da planificação urbanística das cidades romanas, o fórum (documento 1)

 (A) constituía a periferia residencial preferida pelos patrícios e aí eram construídas habitações luxuosas.

 (B) representava o centro administrativo e religioso da cidade e era o local de encontro das suas gentes. 

 (C) tinha uma função lúdica e acolhia os combates de gladiadores e as várias representações de teatro. 

 (D) possuía um carácter sagrado e o acesso do público só era permitido em dias de cerimónias religiosas.

2. Na matriz cultural romana, a decisão de mandar «alargar e dragar o leito do rio Tibre» (documento 1, 
terceiro parágrafo) constitui um exemplo de

 (A) pragmatismo.

 (B) helenismo.

 (C) cosmopolitismo.

 (D) idealismo.

3. A integração da Península Ibérica no espaço civilizacional romano (documento 2), conhecida como 
romanização, foi facilitada

 (A) pela imposição da escravatura aos povos dominados e pela aniquilação sistemática das suas elites.

 (B) pela valorização da matriz rural do império e pela intolerância religiosa face aos cultos locais.

 (C) pela rápida conquista de todo o território peninsular e pela manutenção das línguas nativas.

 (D) pelo desenvolvimento de um modo de vida urbano e pela construção de uma extensa rede viária.

4. As domus (documento 2) eram

 (A) edifícios amplos com múltiplas salas, destinados à prática de banhos públicos.  

 (B) prédios de arrendamento com vários andares, construídos com tijolo e madeira.

 (C) moradias de pedra com água canalizada, ornamentadas com jardins interiores.

 (D) quintas rústicas com celeiros, especializadas na produção agrícola intensiva.

Identificação das fontes

Doc. 1 –  Suetónio, Os Doze Césares, Lisboa, Presença, 1963, pp. 80-82 (adaptado)

Doc. 2 –  Carlos Fabião, «As cidades romanas», in História de Portugal (dir. João Medina), Vol. II, Amadora, Clube Internacional do Livro, 
1998, p. 259 (adaptado)
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GRUPO II

A HEGEMONIA ECONÓMICA BRITÂNICA E AS CRISES DO CAPITALISMO 
NOS SÉCULOS XVIII E XIX

Causas e remédios da depressão iniciada em 1873
‒ relatório final da Comissão Real britânica (1886)
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Apresentamos um estudo comparativo das condições do comércio e da indústria no Reino 
Unido, [...] nos últimos vinte anos, incluindo os que precederam a guerra franco-prussiana de 
1870-71, que resultaram numa tão grave perturbação do comércio mundial. [...] 

Foram dirigidas questões aos organismos representativos dos capitalistas ou dos 
empregadores. Para conhecer o ponto de vista das classes trabalhadoras, dirigimos questões 
a associações representativas dos interesses dos trabalhadores. [...] Das respostas pode 
concluir-se que o comércio e a indústria se encontram numa situação de depressão, com uma 
diminuição e, em alguns casos, uma ausência de lucro, com a correspondente diminuição do 
emprego para os trabalhadores. [...]

A grande destruição de capital decorrente de uma guerra estimula a produção até que o 
capital seja recuperado. Mas quando isto é feito e o consumo retoma o seu nível normal, a 
capacidade produtiva mundial torna-se, naturalmente, superior às necessidades. E o resultado 
inevitável será ou uma restrição da produção ou uma redução da taxa de lucro. [...] Acreditamos 
que a superprodução tem sido uma das características do comércio durante os últimos anos 
e que [...] o que distingue a situação atual de todos os períodos anteriores de depressão é a 
sua já prolongada duração. [...]

A nossa capacidade de produção é, consequentemente, superior às nossas necessidades, 
[...] e tal deve-se, em parte, a uma diminuição do poder de compra de uma parte importante da 
população. A nossa posição de principal nação industrial do mundo não é já tão indiscutível, e 
nações estrangeiras começam a competir com êxito em numerosos mercados de que até aqui 
tínhamos o monopólio. [...]

Alguns elementos desta situação escapam ao nosso controlo, nomeadamente [...] a política 
protecionista de países estrangeiros. Outros elementos são, em grande parte, dependentes 
de causas sobre as quais podemos atuar, como sejam, entre outras, o desejo de proteção ou 
a iniciativa, que permitem aos nossos rivais estrangeiros, com menos facilidades naturais ou 
aptidão para a produção, competir connosco em mercados que foram e podem ser novamente 
nossos. [...]

Várias causas contribuíram para que nos situássemos à frente de outros países, posição 
que fomos capazes de manter por muitos anos, mas não se poderia esperar que essas causas 
funcionassem por tempo indefinido, e a nossa supremacia está agora ameaçada.

Identificação da fonte

Final report of the Royal Commission appointed to inquire into the depression of trade and industry, Londres, 1886, pp. 8-27, in 
https://archive.org/details/finalreportroya00indugoog (consultado em 07/01/2017) (adaptado)
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1. Refira, a partir do documento, três condições que possibilitaram o arranque da Revolução Industrial em 
Inglaterra, «à frente de outros países» (linha 28), na segunda metade do século XVIII. 

2. A expressão «associações representativas dos interesses dos trabalhadores», mencionada no documento 
(linha 6), refere-se a

 (A) partidos.

 (B) grémios.

 (C) corporações.

 (D) sindicatos.

3. Explicite três características das crises do sistema capitalista refletidas no documento.
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GRUPO III

PORTUGAL DE 1926 À DÉCADA DE 1960: 
DA AFIRMAÇÃO DO AUTORITARISMO À LUTA PELA DEMOCRACIA

Documento 1

A produção cultural em vinte anos de ditadura – opinião de Alves Redol*, 
no contexto da abertura política no imediato segundo pós-guerra (1945)

O entusiasmo do povo português, expressando o seu anseio recalcado de liberdade, não me 
espantou. Já ficara uma lição de civismo nas manifestações pela vitória dos Aliados e agora, com 
o apoio decidido e consciente ao Movimento de Unidade Democrática, essa lição foi definitiva [...]. 

Durante estes vinte anos, negou-se a cultura porque se lhe tirou a liberdade, que é o melhor 
elemento para a sua formação. A cultura só é digna desse nome quando serve a Nação, e só 
a democracia permite a expressão fiel de uma cultura. A democracia ativa o pensamento [...], 
assegurando as liberdades fundamentais [...]. Durante estes vinte anos, forçou-se a cultura a um 
recalcamento prejudicial, impedindo-se que os intelectuais somassem à cultura tradicional [...] todas 
as suas possibilidades, para que pudessem entregar ao futuro um património mais rico. [...] A voz 
dos intelectuais que reagiram era já um indicativo de que a Nação desejava outro caminho. [...] 

Acusam-me de desvirtuar os problemas nacionais nos meus livros, [...] mas as estatísticas oficiais 
confirmam tudo quanto disse. Veja-se o índice da mortalidade infantil, justificado pelo miserável 
nível de vida, da habitação, da higiene, da assistência. [...] A vida miserável das personagens dos 
meus romances vem expressa em números [...].

Tem-se pedido à oposição para apresentar um plano governativo. Não estão todos aqueles 
problemas marcados a sangue na carne do povo português? [...] [No atual momento político,] só a 
democracia poderá resolver tais problemas, e as eleições devem ser adiadas para que uma trégua 
volte à terra portuguesa. [...] Um novo recenseamento é necessário. A oposição pede ainda um 
controlo, que lhe é negado, ao ato eleitoral. [...] Que o eleitorado exprima os seus desejos sem 
coações e os candidatos possam, num regime verdadeiramente livre de imprensa e de reunião, 
tomar contacto efetivo com o país. Então, numa Assembleia Constituinte, [...] poderá iniciar-se um 
novo ciclo de paz, entre os portugueses, e de guerra, sem quartel, contra a miséria e contra o medo.

* Alves Redol (1911-1969) – escritor neorrealista, participou nas campanhas da oposição ao Estado Novo.

Documento 2

A produção cultural em vinte anos de ditadura – opinião de Francisco Costa*, 
no contexto da abertura política no imediato segundo pós-guerra (1945)

Nos últimos vinte anos, editaram-se, em quantidade e em qualidade, muito mais obras 
portuguesas do que no quarto de século anterior. Havendo inúmeras obras literárias que se 
manifestam contra o atual estado de coisas, isso demonstra que a maioria dos artistas se situa 
na fácil oposição, procurando na demolição da realidade o material mais cómodo para as suas 
construções imaginárias. As suas obras podem transformar-se em panfletos, subversivos ou 
imorais, e arriscam-se a cair sob a alçada da polícia. Quem mais sofre é a própria arte. [...] Se 
considerarmos o romance, [...] verifica-se que o artista mutila a sua obra na medida em que se 
escraviza à sua paixão política. As personagens passam a ser bonecos animados em vez de 
pessoas vivas – e o romance degenera em acusação, [...] o que é digno de censura estética. 
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Este período autoritário não amordaçou os escritores; levou, porém, os mais insubmissos a fazer 
críticas violentas supondo fazer arte. [...] [O regresso a uma situação democrática] uma vantagem 
teria, pelo menos: os artistas estéreis por natureza deixariam de atribuir à polícia a sua fraca 
produção. [...]

As opiniões vindas a público são de uma parcialidade que aflige. Mete-se meio século de vida 
portuguesa em dois compartimentos estanques: antes de 1926 e depois de 1926! [...] Pode acaso 
negar-se que o atual sistema, restaurando as finanças da Nação, não só a dignificou no exterior, 
mas também a soube prover, no interior, de inúmeras realizações? [...] Sentimos gratidão sem 
reservas pelo que está feito e anseio sem disfarces pelo que ainda está por fazer. A oposição 
ainda não disse concretamente se representa aquele anseio. Tem-se falado muito do que é preciso 
destruir e pouco do que é preciso construir. É simples demais para um programa.

* Francisco Costa (1900-1988) – romancista e autor de obras de história local, combateu o modernismo literário.

1. No contexto das mudanças de regime político, os «dois compartimentos estanques: antes de 1926 e 
depois de 1926» (documento 2, segundo parágrafo) correspondem, respetivamente,

 (A) à monarquia e à Primeira República.

 (B) à Primeira República e à ditadura militar.

 (C) ao Estado Novo e ao regime democrático.

 (D) à ditadura militar e ao Estado Novo. 

2. Compare as duas perspetivas sobre o estado da cultura entre 1926 e 1945, expressas nos documentos 
1 e 2, quanto a três aspetos em que se opõem.

3. Refira, a partir do documento 1, três ações políticas da oposição que constituíram desafios ao Estado Novo 
no imediato segundo pós-guerra. 
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4. Associe cada uma das notas biográficas, presentes na coluna A, às personalidades respetivas, de entre 
as que constam da coluna B.

Escreva, na folha de respostas, apenas cada letra e o único número que lhe corresponde.

COLUNA A COLUNA B

(a)  Candidato da oposição a eleições presidenciais, conseguiu 
uma grande mobilização popular e declarou a intenção de 
demitir Salazar, em caso de vitória.

(b)  Bispo do Porto, foi autor de uma carta enviada a Salazar 
na qual denunciou a miséria e a falta de liberdades cívicas, 
sendo por isso exilado durante dez anos. 

(c)  Líder de um comando revolucionário, tomou de assalto o 
paquete Santa Maria, para denunciar a ditadura salazarista 
junto da opinião pública internacional.

(1) António Ferreira Gomes 

(2)  Américo Tomás

(3)  Henrique Galvão

(4) Manuel Gonçalves Cerejeira

(5) Humberto Delgado

Identificação das fontes

Doc. 1 –  Diário de Lisboa, 10 de novembro de 1945, in
www.fmsoares.pt/aeb_online/visualizador.php?nome_da_pasta=05777.041.10457&bd=IMPRENSA
(consultado em 10/01/2017) (adaptado)

Doc. 2 –  Diário de Lisboa, 10 de novembro de 1945, in
www.fmsoares.pt/aeb_online/visualizador.php?nome_da_pasta=05777.041.10457&bd=IMPRENSA
(consultado em 10/01/2017) (adaptado)
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GRUPO IV

PORTUGAL NO QUADRO DA POLÍTICA INTERNACIONAL: 
DO SEGUNDO PÓS-GUERRA À ATUALIDADE

Documento 1

Alianças político-militares (1955)
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Documento 2

Organizações económicas da Europa Ocidental 
‒ caricatura de David Low no jornal The Guardian (15/01/1960)

Legenda/Tradução:

  Países da Europa dos 7 – 
EFTA / AECL: Áustria, Dinamarca, 
Noruega, Portugal, Reino Unido, 
Suécia e Suíça.

  Países da Europa dos 6 ‒ CEE: 
Bélgica, França, Holanda, Itália, 
Luxemburgo, República Federal 
da Alemanha.

  Comércio Europeu

  EUA – Kit Faça você mesmo

5   Todos no mesmo barco
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Documento 3

A política portuguesa nas décadas de 1960 e 1970 ‒ entrevista de Costa Gomes* (1976)

No início da década de 1960, eu e alguns militares pensávamos que a guerra colonial não podia 
conduzir a nenhuma situação favorável aos interesses do povo português [...]. Tínhamos reunidas 
condições favoráveis, que nos permitiam planificar a descolonização para a levar a cabo sem 
precipitações, de uma forma organizada e controlada. [...]

Durante as guerras coloniais a nossa política externa só teve uma preocupação: pedir [...] aos 
diferentes governos que votassem a nosso favor na ONU, ou, pelo menos, que se abstivessem de 
votar contra nós, criando-nos uma sujeição evidente. [...] 

O Movimento começou por uma reivindicação de classe que abrangeu sobretudo capitães e 
majores. [...] Foi-se transformando e adquirindo objetivos que iam muito além dos iniciais [...]. Os 
quadros permanentes do exército encontravam-se completamente esgotados, e todos estávamos 
convictos de que não era pela continuação da guerra que iríamos resolver o problema colonial. [...] 

Entre as eleições de 25 de abril de 1975 e o 25 de novembro, no âmbito do processo revolucionário 
iniciado em 1974, houve uma agitação enormíssima neste país, devida, em grande parte, ao facto 
de certas forças políticas de esquerda não terem querido aceitar os resultados das eleições como 
expressão da vontade do povo. [...] A nova Constituição, que terá certamente os seus defeitos, é 
muito progressista e permite a concretização dos objetivos que estavam no espírito dos homens 
que elaboraram o programa do Movimento. [...] 

Sou muito otimista em relação ao futuro das relações entre Portugal e as ex-colónias. [...] A 
comunidade de que se falou a certa altura passou à História, mas isso não destruiu a possibilidade 
de se criar uma outra, baseada na língua e noutros fatores culturais. [...]

Pela nossa posição geográfica, pelas nossas relações sociais e económicas, pela nossa cultura 
e, até, pelo número de emigrantes que temos na Europa, somos um país europeu. Isso não quer 
dizer que, por outro lado, também pela nossa posição geográfica e pela aptidão que temos para lidar 
com os outros povos, não venhamos a transformar-nos numa ótima plataforma de entendimento 
entre a Europa e o Terceiro Mundo.

* Presidente da República, de setembro de 1974 a julho de 1976.

Documento 4

Comércio externo português – origem e destino das importações e exportações (2003-2010)
(em percentagem)

País/                                                                     Ano
Comunidade de países

2003 2010
Importações Exportações Importações Exportações

União Europeia 80,6 81,8 75,7 74,1

Comunidade de Países de Língua Portuguesa 1,6 3,5 2,9 7,8

Estados Unidos da América 1,8 5,5 1,5 3,6

República Popular da China 0,8 0,5 2,8 0,6

Outros 15,2 8,7 17,1 13,9
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1. Transcreva duas afirmações do documento 3 que refletem posições críticas à política colonial do 
Estado Novo.

2. Indique o nome do «Movimento» (documento 3, terceiro parágrafo) que planeou e executou o 25 de Abril 
de 1974.

3. «A nova Constituição [...] é muito progressista», segundo Costa Gomes (documento 3, quarto parágrafo), 
porque consagra

 (A) o pluripartidarismo e uma democracia socializante, nos domínios económico, social e cultural.

 (B) o poder popular e uma democracia de base, sem instituições políticas nacionais centralizadas.

 (C) a justiça popular e uma sociedade anticapitalista, garantidas pelo Tribunal Revolucionário.

 (D) a supremacia dos partidos operários e uma democracia popular, à imagem da Europa de Leste.

4. Ordene cronologicamente os seguintes acontecimentos da História de Portugal, ocorridos entre o fim da 
II Guerra Mundial e os anos 80 do século XX. Escreva, na folha de respostas, a sequência correta de letras.

 (A) Candidatura de Humberto Delgado à presidência da República.

 (B) Ocupação de terras no âmbito da Reforma Agrária.

 (C) Candidatura de Norton de Matos à presidência da República.

 (D) Início da guerra colonial. 

 (E) Primeira revisão da Constituição do regime democrático.

5. Desenvolva, a partir dos documentos de 1 a 4, o seguinte tema:

Portugal no contexto da comunidade internacional, entre 1945 e a atualidade.

A sua resposta deve abordar, pela ordem que entender, três aspetos de cada um dos seguintes tópicos:
•  integração de Portugal nas organizações internacionais até 1974; 
•   da descolonização após o 25 de Abril à política de cooperação com os países de língua portuguesa;
•  impactos para Portugal da integração na Europa comunitária.

Identificação das fontes

Doc. 1 – http://myweb.uiowa.edu/jlcox/nato.gif (consultado em 20/01/2017) (adaptado)

Doc. 2 –   www.cvce.eu/en/obj/cartoon_by_low_on_the_establishment_of_efta_15_january_1960-en-488f6504-a0f2-4b13-9b8e-
9ed5298d4588.html (consultado em 20/01/2017) (adaptado)

Doc. 3 –   Entrevista de Costa Gomes dada a Luís de Sttau Monteiro, Diário de Lisboa, 24 e 26 de julho de 1976 in
www.fmsoares.pt/diario_de_lisboa/dia?ano=1976&mes=07 (consultado em 16/01/2017) (adaptado)

Doc. 4 –   www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=157850070&PUBLICACOESmodo=2, 
pp. 250-251 (consultado em 21/01/2017) (adaptado)

FIM
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COTAÇÕES

Grupo
Item

Cotação (em pontos)

I
1. 2. 3. 4.
5 5 5 5 20

II
1. 2. 3.
20 5 25 50

III
1. 2. 3. 4.
5 25 20 5 55

IV
1. 2. 3. 4. 5.
10 5 5 5 50 75

TOTAL 200
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