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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 ou que não possam ser claramente identificadas 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.

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 são atribuídas pontuações às respostas total ou 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.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. 

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.

No item de resposta extensa, 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.

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.

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.
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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

CHAVE DOS ITENS DE SELEÇÃO (ESCOLHA MÚLTIPLA)

ITENS VERSÃO 1 VERSÃO 2 PONTUAÇÃO

1. (A) (B) 5

2. (C) (D) 5

3. (B) (A) 5

4. (D) (C) 5

5. (B) (C) 5

GRUPO II

1. ....................................................................................................................................................  10 pontos

Excertos:
 • [preocupação com] «tempos de agitação política que se vivem»;

 • «sucessivamente eleito representante municipal do Departamento de Finanças, do Grémio do 
Comércio, da Comissão de Auditoria e da Casa de Misericórdia de Santa Ana.»;

 • «Cumprimentos igualmente dos senadores Möllendorpf e Oeverdieck, do cônsul Kistenmaker, [...] e 
dos comandantes Kloot e Klötermann.»;

Níveis Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina Pontuação

3 Apresenta dois excertos corretos. 10

2 Apresenta dois excertos corretos com erros de transcrição OU um excerto 
correto.

7

1 Apresenta um excerto correto com erros de transcrição. 3

2. ....................................................................................................................................................  20 pontos

Tópicos de resposta:
 • apreço pelas virtudes da coesão familiar OU valorização de dinastias familiares com grande influência 
(«estou naturalmente disposto a apoiar-te, financeira e psicologicamente»);

 • respeito pelos «negócios» (OU pelo poder OU pelo dinheiro OU pelo património familiar): «A única 
coisa que rogo a Deus é que tu possas herdar os negócios pelo menos no estado em que se encontram 
de momento.»; 

 • enaltecimento do valor trabalho: «Trabalha»; 

 • apologia da poupança: «evitar esse tipo de despesas aqui em casa.» (OU «poupa!»);

 • valorização da «educação concedida pelos pais»;
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 • importância dos valores religiosos: «rogo a Deus» (OU «Que Deus te abençoe» OU «ora»);

 • valorização da livre iniciativa (OU do sucesso individual OU do espírito de negócio OU da busca do 
lucro): «Quanto aos planos comerciais que fazes para o futuro, meu filho, fico muito contente pelo vivo 
interesse que eles denotam»; 

 • preocupação com a imagem de respeitabilidade (OU de reputação) perante a sociedade: «Estou 
convicto de que, pela tua conduta correta, te mostraste e te mostrarás digno»;

 • solidariedade entre os membros da grande burguesia OU afirmação de uma consciência de classe 
burguesa («Considero-me um homem feliz por ter colocado os meus dois filhos em firmas com as 
quais mantenho relações de amizade. Tu próprio já deves sentir de momento as vantagens que tal 
situação acarreta.») OU promoção dos contactos no seio das elites políticas (como, por exemplo, os 
«senadores» OU o «cônsul»);

 • orgulho na participação na vida cívica (OU pública): «Sou decano do Grémio dos Armadores de Bergen, 
para além de ter sido sucessivamente eleito representante municipal do Departamento de Finanças, do 
Grémio do Comércio, da Comissão de Auditoria e da Casa de Misericórdia de Santa Ana.»;

 • defesa do apoio filantrópico às classes mais desfavorecidas: «eleito representante [...] da Casa de 
Misericórdia de Santa Ana.».

Níveis

Níveis de desempenho no domínio da comunicação
escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de
desempenho no domínio específico da disciplina

1 2 3

5

A resposta apresenta a referência a três dos valores solicitados, com:
 • organização coerente dos conteúdos; 
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

18 19 20

4

A resposta apresenta a referência a três dos valores solicitados, com falhas em, pelo 
menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

14 15 16

3

A resposta apresenta a referência a dois dos valores solicitados, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

10 11 12

2

A resposta apresenta a referência a dois dos valores solicitados, com falhas em, pelo 
menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

OU
A resposta apresenta a referência a um dos valores solicitados, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

6 7 8

1

A resposta apresenta a referência a um dos valores solicitados OU a ausência de 
individualização de cada um dos valores solicitados, com falhas em, pelo menos, um dos 
seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

2 3 4
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3. ....................................................................................................................................................  25 pontos

Tópicos de resposta:
 • forte crescimento das áreas urbanas (doc. 2), em resultado da concentração de indústrias (OU dos 
serviços OU dos organismos da administração pública);

 • alargamento das áreas (OU bairros) residenciais, devido ao afluxo de populações atraídas pelas 
oportunidades de emprego (OU pelas comodidades urbanas) (doc. 2);

 • divisão do espaço urbano em função do estatuto social, com a transformação de uma parte da cidade 
em espaço exclusivo dos poderes económico e político (OU com o confinamento dos mais pobres aos 
bairros operários periféricos);

 • crescimento das periferias, marcadas por problemas como a falta de infraestruturas (OU por 
problemas sociais);

 • renovação dos bairros centrais (doc. 2), para solucionar os problemas decorrentes da grande 
concentração populacional num espaço limitado (OU como reflexo das preocupações urbanísticas e 
estéticas OU com o objetivo de deslocação das indústrias e dos bairros operários);

 • construção de «grandes avenidas» (OU de «praças novas») (doc. 2), com a renovação das áreas 
antigas das cidades (OU com a adoção de uma estrutura geométrica da malha urbana OU com a 
opção pela construção em altura);

 • estabelecimento de uma rede de transporte ferroviário (OU construção de gares) (doc. 2), para facilitar 
o acesso ao centro urbano;

 • edificação de «grandes armazéns comerciais» (doc. 2), para assegurar o abastecimento da população;

 • construção de grandes edifícios, na zona central, associados ao poder económico, como os bancos 
(OU a Bolsa OU as sedes de empresas) OU destinados à administração, como a «Câmara Municipal» 
(doc. 2);

 • construção de edifícios para atividades de natureza cultural e de entretenimento das elites, como a 
«Ópera» (doc. 2);

 • estabelecimento de espaços verdes (doc. 2) para as atividades de lazer ao ar livre da população;

 • proliferação de palacetes para residência da grande burguesia industrial e financeira OU adoção de 
uma arquitetura de feição neoclássica, com novos materiais como o ferro (OU o vidro).
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Níveis

Níveis de desempenho no domínio da comunicação
escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de
desempenho no domínio específico da disciplina

1 2 3

5

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

23 24 25

4

A resposta apresenta a explicação de três das características solicitadas, com falhas em, 
pelo menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

18 19 20

3

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

13 14 15

2

A resposta apresenta a explicação de duas das características solicitadas, com falhas 
em, pelo menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

OU
A resposta apresenta a explicação de uma das características solicitadas, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

8 9 10

1

A resposta apresenta a explicação de uma das características solicitadas OU apenas 
a identificação das características solicitadas OU a ausência de individualização de 
cada uma das características solicitadas, com falhas em, pelo menos, um dos seguintes 
parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

3 4 5
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GRUPO III

1. Versão 1 – (D);  Versão 2 – (A)  ................................................................................................. 5 pontos

2. ....................................................................................................................................................  5 pontos
Sociedade das Nações OU SDN OU Liga das Nações.

3. ....................................................................................................................................................  25 pontos
Tópicos de resposta:
 • ruína económica da Europa, em resultado da destruição de cidades e de fábricas (OU de 
infraestruturas e campos de cultivo) OU da quebra da produção industrial e agrícola OU da perda de 
mercados internacionais;

 • endividamento externo face aos EUA, dificultando a recuperação económica OU agravamento da 
dependência económica em relação aos EUA, devido à compra de mercadorias (OU aos empréstimos 
contraídos);

 • eclosão de graves crises inflacionistas devido à escassez de bens (OU à desvalorização monetária) 
(doc. 2); 

 • agravamento da situação de crise na Alemanha (doc. 2), em resultado da obrigação de pagamento 
de indemnizações de guerra (OU de outro fator);

 • regressão demográfica na Europa, no quadro de grandes perdas humanas (doc. 1);
 • declínio da mão de obra ativa, em consequência da diminuição da população masculina, vítima da 
guerra (doc. 1);

 • crescente integração de mulheres em profissões socialmente valorizadas (OU anteriormente apenas 
desempenhadas por homens), com reflexos na alteração do seu estatuto social;

 • problemas de miséria (OU de desemprego) que afetavam o quotidiano das populações, de difícil 
superação por parte dos governos;

 • generalização de um sentimento de desânimo relacionado com os traumas sofridos pelas populações 
(doc. 1) OU com a difícil integração de soldados desmobilizados (OU de inválidos de guerra);

 • emergência de um clima de agitação social (OU ambiente favorável a manifestações radicais de 
esquerda e de direita) OU incremento dos movimentos grevistas, inspirados no modelo da revolução 
soviética OU sentimento de temor das classes médias face à ameaça de proletarização (OU da 
expansão do bolchevismo);

 • adesão de populações afetadas pela crise a nacionalismos extremados;
 • agravamento da crise económica e social, em Portugal, relacionada com a instabilidade do regime 
republicano.
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Níveis

Níveis de desempenho no domínio da comunicação
escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de
desempenho no domínio específico da disciplina

1 2 3

5

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

23 24 25

4

A resposta apresenta a explicação de três das transformações solicitadas, com falhas 
em, pelo menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida em dois ou um dos documentos.

18 19 20

3

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

13 14 15

2

A resposta apresenta a explicação de duas das transformações solicitadas, com falhas 
em, pelo menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida em dois ou um dos documentos.

OU
A resposta apresenta a explicação de uma das transformações solicitadas, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida num dos documentos.

8 9 10

1

A resposta apresenta a explicação de uma das transformações solicitadas OU apenas 
a identificação das transformações solicitadas OU a ausência de individualização de 
cada uma das transformações solicitadas, com falhas em, pelo menos, um dos seguintes 
parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida num dos documentos.

3 4 5

4.  .................................................................................................................................................... 5 pontos

Versão 1: (D); (C); (B); (E); (A)

Versão 2: (A); (D); (E); (C); (B)
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GRUPO IV

1. Versão 1 – (C);  Versão 2 – (B)  ................................................................................................. 5 pontos

2. ....................................................................................................................................................  5 pontos

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

3. ....................................................................................................................................................  20 pontos

Tópicos de resposta:
 • regime ditatorial (OU autoritário OU totalitário) OU existência de organizações repressivas OU 
condicionamento das liberdades individuais («meio século de ditadura»);

 • regime de partido único, sem «instituições democráticas pluralistas» OU afirmação de valores 
antiliberais e antidemocráticos;

 • ausência de eleições livres que refletissem a «vontade do povo livremente expressa»; 

 • defesa do colonialismo (OU «imperialismo») OU valorização da mística do império;

 • isolamento internacional, que suscitou «embargos e restrições» (OU que decorreu da política colonial 
do regime);

 • atraso económico-social, sem «condições de vida» «justas» para largos sectores da população.
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Níveis

Níveis de desempenho no domínio da comunicação
escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de
desempenho no domínio específico da disciplina

1 2 3

5

A resposta apresenta a referência a três das características solicitadas, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

18 19 20

4

A resposta apresenta a referência a três das características solicitadas, com falhas em, 
pelo menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

14 15 16

3

A resposta apresenta a referência a duas das características solicitadas, com: 
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

10 11 12

2

A resposta apresenta a referência a duas das características solicitadas, com falhas em, 
pelo menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

OU
A resposta apresenta a referência a uma das características solicitadas, com:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

6 7 8

1

A resposta apresenta a referência a uma das características solicitadas OU a ausência 
de individualização de cada uma das características solicitadas, com falhas em, pelo 
menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida no documento.

2 3 4
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4. ....................................................................................................................................................  50 pontos

Tópicos de resposta:

Transformações económicas: de abril de 1974 a novembro de 1975

 • alargamento da intervenção do Estado nas áreas económica e financeira, visando o fim dos grandes 
grupos monopolistas; 

 • nacionalização dos bancos emissores OU promulgação de legislação para a fiscalização das instituições 
de crédito pelo Estado; 

 • intervenção do Estado em numerosas empresas, nomeando comissões administrativas em substituição 
dos corpos gerentes próprios OU combatendo a sabotagem económica (OU a fuga de capitais); 

 • ocupação de empresas (OU «controlo operário» OU experiências de autogestão), no contexto da 
consagração de formas de poder popular (doc. 3); 

 • nacionalização, na sequência do 11 de Março de 1975, da totalidade da banca e das seguradoras OU 
das grandes empresas ligadas aos sectores-chave da economia (doc. 3); 

 • processo da «reforma agrária» (doc. 3), no centro e no sul do país, constituindo-se inúmeras unidades 
coletivas de produção a partir das primeiras ocupações pelos trabalhadores; 

 • consolidação da «reforma agrária» (doc. 3), com o respetivo enquadramento legal (OU com a 
expropriação das grandes herdades); 

 • aprovação de legislação para proteção dos trabalhadores (OU dos grupos economicamente mais 
desfavorecidos), com a criação do salário mínimo (OU com a generalização das pensões OU com o 
tabelamento de preços OU com restrições aos despedimentos OU outro exemplo);

 • crescimento da inflação, associada à desvalorização da moeda (OU à escassez de alguns bens de 
consumo);

 • aumento do desequilíbrio das contas externas, em consequência do crescimento da despesa (OU com 
o crescimento do défice);

 • abertura ao estabelecimento de relações económicas com países de diferentes continentes e de 
diferentes regimes OU apelo à «solidariedade material», em particular dos «países democráticos do 
mundo» (doc. 1).

Estabilização política do regime: da elaboração da Constituição de 1976 à revisão constitucional de 1982

 • forte adesão popular ao processo democrático nas eleições constituintes de 1975, com reduzidas 
taxas de abstenção (OU com reduzida percentagem de votos em branco e nulos) (doc. 2);

 • vitória do Partido Socialista nas eleições constituintes de 1975 (OU votação reduzida no Partido 
Comunista e nos outros partidos da esquerda revolucionária OU vitória das forças moderadas) (doc. 2), 
em contradição com o Processo Revolucionário em Curso (OU PREC);

 • compromisso entre o MFA e os partidos políticos (OU entre diferentes tendências político-ideológicas 
do país) (doc. 2), com reflexos na Constituição de 1976 OU vitória das forças políticas e militares 
moderadas na sequência do 25 de Novembro de 1975;

 • consagração de uma democracia pluralista (doc. 2), baseada no respeito pela soberania popular 
(OU na realização de eleições livres OU no reconhecimento das liberdades fundamentais, como a 
liberdade de imprensa OU outro exemplo);

 • instituição de um modelo de poder local (OU autárquico) com órgãos democraticamente eleitos OU 
instituição de autonomia política nas regiões dos Açores e da Madeira;

 • institucionalização de um regime democrático, organizado em torno de cinco órgãos de soberania: 
Presidente da República, Conselho da Revolução, Assembleia da República, Governo e Tribunais; 

 • afirmação do pendor socialista e revolucionário do texto constitucional de 1976, nomeadamente no 
âmbito económico, de acordo com as reivindicações de várias organizações (doc. 3);

 • realização de eleições legislativas, em 25 de abril de 1976, com a vitória do Partido Socialista OU 
entrada em funções do I Governo Constitucional, presidido por Mário Soares;

 • realização de eleições presidenciais, com a vitória do general Ramalho Eanes, que liderara as forças 
vencedoras no 25 de Novembro de 1975 (OU que contou com o apoio do Partido Socialista, do 
Partido Popular Democrático e do partido do Centro Democrático Social); 
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 • reforço, pela revisão constitucional de 1982, da matriz democrático-liberal do regime (doc. 4), 
abolindo-se expressões como «o exercício democrático do poder pelas classes trabalhadoras» (OU 
mantendo-se o preâmbulo original apenas como marco histórico); 

 • abolição, pela revisão constitucional de 1982, do Conselho da Revolução OU subordinação completa 
do poder militar ao poder político; 

 • criação, pela revisão constitucional de 1982, do Tribunal Constitucional, com competência para zelar 
pelo cumprimento da Constituição;

 • criação, pela revisão constitucional de 1982, do Conselho de Estado (doc. 4), em substituição do 
Conselho da Revolução, de consulta obrigatória pelo Presidente da República em decisões relevantes;

 • equilíbrio entre órgãos de soberania, pela revisão de 1982, através da limitação dos poderes 
presidenciais (doc. 4) (OU do reforço dos poderes da Assembleia da República OU da criação do 
Tribunal Constitucional).

Prioridades da política externa: de abril de 1974 à primeira década do século XXI

 • afirmação do interesse do país, no quadro da democracia conquistada no 25 de Abril,  em se envolver 
nas instâncias internacionais: «Sou o primeiro Chefe de Estado de Portugal que tem o privilégio de se 
dirigir à opinião pública mundial» (doc. 1);

 • afirmação do objetivo de «iniciar o processo irreversível e definitivo de descolonização dos territórios 
sob administração portuguesa» (OU reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação OU 
abertura do diálogo com os movimentos de libertação), num contexto interno e internacional favorável 
à descolonização (doc. 1); 

 • defesa, no contexto internacional, dos interesses dos timorenses após a ocupação de Timor-Leste pela 
Indonésia OU envolvimento ativo, nacional e em contexto internacional, no processo que possibilitaria 
a independência de Timor-Leste;

 • abertura de negociações com a República Popular da China e concretização da transferência da 
soberania de Macau; 

 • aproximação a «estados árabes e outros cujas raízes históricas se cruzaram com as nossas ao 
longo dos séculos» OU a «todos os países amigos tradicionais», incluindo «os países latinos da 
Europa» (doc. 1); 

 • formalização do pedido de adesão e integração nas comunidades europeias OU aprofundamento da 
integração na Europa comunitária, através da adesão à moeda única (OU outro exemplo);  

 • estabelecimento de relações diplomáticas, antes do fim da Guerra Fria, com os países do bloco de 
leste OU com os países do Movimento dos Não-Alinhados; 

 • estabelecimento de relações diplomáticas e de cooperação económica e cultural entre Portugal e as 
suas ex-colónias: «Aproveitaremos as relações históricas com outros povos para desenvolver justas 
situações de interesse mútuo, incluindo os países de expressão portuguesa, as novas nações irmãs 
em formação pelo processo de descolonização em curso» (doc. 1); 

 • criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa OU incremento da cooperação e da ajuda 
ao desenvolvimento dos países lusófonos;

 • participação na Comunidade Ibero-Americana, que integra os Estados da Península Ibérica e da 
América Latina, de língua portuguesa ou castelhana OU reforço dos laços de cooperação com os 
países latino-americanos: «As origens culturais latinas facilitar-nos-ão o reforço da solidariedade com 
todos os países latinos [...] da América» (doc. 1); 

 • reforço da diplomacia económica orientada para a captação de investimentos e para a diversificação 
de mercados (países do Golfo Pérsico OU República Popular da China OU Angola OU outro exemplo); 

 • envolvimento direto de Portugal em missões no âmbito das questões transnacionais: «O povo 
português considera-se irmão de todos os povos oprimidos e declara a disposição de contribuir para 
todas as iniciativas que visem debelar a fome no mundo, melhor distribuir as riquezas e salvaguardar 
os princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem.» (doc. 1);

 • exercício, por portugueses, de cargos relevantes em contexto mundial (Freitas do Amaral – presidente 
da Assembleia Geral das Nações Unidas OU Durão Barroso – presidente da Comissão Europeia OU 
António Guterres – alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados OU outro exemplo).
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Níveis

Níveis de desempenho no domínio da comunicação
escrita em língua portuguesa

Descritores do nível de
desempenho no domínio específico da disciplina

1 2 3

7

A resposta apresenta:
 • 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.

45 48 50

6 Nível intercalar 38 41 43

5

A resposta apresenta:
 • abordagem de seis ou cinco aspetos de, pelo menos, dois dos tópicos, por exemplo, 
(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.

31 34 36

4 Nível intercalar 24 27 29

3

A resposta apresenta:
 • abordagem de três ou dois aspetos dos tópicos, por exemplo, (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.

17 20 22

2 Nível intercalar 10 13 15

1

A resposta apresenta um aspeto OU a ausência de individualização de cada um dos 
aspetos dos tópicos, com falhas em, pelo menos, um dos seguintes parâmetros:
 • organização coerente dos conteúdos;
 • utilização adequada da terminologia específica da disciplina;
 • integração pertinente da informação contida num dos documentos.

3 6 8

COTAÇÕES

Grupo
Item

Cotação (em pontos)

I
1. 2. 3. 4. 5.
5 5 5 5 5 25

II
1. 2. 3.
10 20 25 55

III
1. 2. 3. 4.
5 5 25 5 40

IV
1. 2. 3. 4.
5 5 20 50 80

TOTAL 200


