
PROVA 123/8 Págs.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)

Cursos Gerais – Agrupamentos 3 e 4
Curso Tecnológico de Animação Social

Duração da prova: 120 minutos 1.ª FASE
2004 1.ª CHAMADA

PROVA ESCRITA DE HISTÓRIA

V.S.F.F.

123/1

A prova inclui dois grupos.

• O Grupo I inclui quatro itens que exigem resposta sucinta.

• O Grupo II inclui quatro itens que exigem resposta desenvolvida.

Em qualquer dos Grupos deve ser respeitada a instrução relativa
ao número e ao tipo de itens.



GRUPO I

1.  

Em 1869, comentando uma greve em França, o director de uma mina afirmava: «a
conduta dos trabalhadores é deplorável, mas temos de reconhecer que [eles] mais não
foram que os instrumentos selvagens de agitadores».

Indique as características do movimento operário a que se reporta a opinião crítica citada.

2.  

Um jornal português de 1913 referia, com base numa disposição da lei eleitoral, que
a República «arredando das urnas os analfabetos simplesmente pretendeu conhecer a
vontade consciente do país».

Enuncie os efeitos da disposição referida pelo jornal. 

• Responda apenas a três itens deste grupo, de forma sucinta.

Se responder a todos os itens, serão classificadas somente as
três primeiras respostas.

• Considere na resposta os dados apresentados.
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3.  

Na década de 30 do século XX, um professor da Universidade de Oxford afirmava:
«[Existe] uma crescente indiferença religiosa. […] Não só as idas à missa estão a diminuir,
como a catequese de domingo está a desaparecer. […] Deus foi esquecido».

Indique os condicionalismos que contribuíram para a situação referida.

4.

K* C O N T R A  K*:
E N C O N T R O E M C U B A

Fotografia aérea obtida pela aviação americana em 1962.
Título e imagem de notícia da época.

_________
*Krustchev; Kennedy.

Refira o significado internacional do episódio político noticiado.

* Krustchev;
Kennedy.

V.S.F.F.
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GRUPO II

1.

Urgência na construção da rede ferroviária (1852)

A viação pública em Portugal carece de um grandíssimo desenvolvimento e exige um poderoso
impulso. Quase sem estradas, sem canais e sem caminhos-de-ferro, deve este país a sua
existência comercial interior aos mares que banham o seu extenso litoral e aos rios que regam o
seu território [...]. Este belo país [...] vive quase exclusivamente da actividade comercial das duas
grandes cidades de Lisboa e Porto; e as suas povoações do interior [...] definham no seu
isolamento, com os inumeráveis inconvenientes que ele traz consigo na ordem social, política e
económica.

Em um país tão pequeno como o nosso, e estando a capital colocada numa posição quase
média a respeito de todo o reino, é certo que temos em Lisboa mais prontas notícias de Londres,
de Paris ou de Bruxelas do que podemos ter de Chaves ou Bragança [...]. Os frutos da terra morrem
junto do lugar em que nasceram e não podem vir aos mercados de consumo. Os produtos da
indústria, as maravilhas da arte, os cómodos da civilização, os confortos e os gozos da vida são
quase desconhecidos fora das duas capitais. Este grande corpo não tem artérias nem veias por
onde se faça a circulação [...] e as dificuldades de trânsito, que são barreiras não interrompidas
entre os habitantes de um mesmo povo, clamam incessantemente por um remédio pronto e eficaz,
que nos aproxime do viver das nações cultas, abreviando as distâncias, para comunicação dos
homens e permutação dos produtos. [...]

Agora que o mundo se vai cobrindo por uma rede de caminhos-de-ferro, é mister* transpor
quase de salto o espaço que nos separa deste grande melhoramento e acompanhar os outros
povos no prodigioso incremento dos seus meios de transporte.

Preâmbulo ao Decreto de 30 de Agosto de 1852, in Diário do Governo, n.º 206,
de 1 de Setembro de 1852

______________

* necessário.

Tendo em conta a informação do documento, explicite o projecto económico da Regeneração,
em meados do século XIX.

• Responda apenas a dois itens deste grupo, de forma desenvolvida:

– um em que lhe seja dado para análise um texto (assinalado por      );

–  um em que lhe seja dado outro material de análise (assinalado por      ).

Se responder a dois itens do mesmo tipo, será classificada somente a primeira resposta.

• Integre a análise do documento na resposta.
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2.

As fragilidades da Europa após a Primeira Guerra Mundial

Marc Nouschi, Petit Atlas historique du XXe siècle, Armand Colin, Paris, 1997 (adaptado)

A partir da análise do mapa, caracterize o quadro político-ideológico europeu nos anos vinte
do século XX.

V.S.F.F.

123/5



3.

Composição com vermelho, amarelo e azul (1939-42)

Piet Mondrian
Londres, Tate Gallery

Esclareça, recorrendo à leitura da imagem, o sentido inovador do abstraccionismo no
âmbito dos movimentos de vanguarda da primeira metade do século XX.
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4.

Mensagem de Ramalho Eanes em 1 de Janeiro de 1977

Entramos em 1977 com as instituições que nos regem plenamente constituídas e
democraticamente legitimadas. Não há mais razões para adiarmos a solução dos problemas de
fundo. [...] A democracia tem hoje uma direcção e um significado concretos: relançar a produção,
aumentar o trabalho, dominar a crise.

É agora que a prática da democracia tem de surgir claramente como a única defesa real e
segura dos Portugueses e dos ideais mais profundos da vivência democrática. [...] Será na
resolução da crise que assumirão toda a sua extensão, duma maneira duradoura, os benefícios
reais da revolução. 

Conquistámos a liberdade política. Mas a liberdade real só a teremos quando todos os
portugueses puderem viver, fraternalmente, o projecto colectivo sem receio da opressão, e com
esperança no futuro [...]. 

Nas áreas sensíveis da vida portuguesa têm vindo a acentuar-se dificuldades. Umas derivam
da própria natureza das transformações sociais e económicas; outras da ambição do poder de
grupos totalitários no seu frenesi de dominar o País; outras ainda da inexperiência de muitos. Para
além de todas, convém não esquecer as difíceis condições de onde partiu. [...]

A Constituição apresenta um quadro suficiente para adoptar em cada momento a solução capaz
de conciliar o jogo democrático e a justiça social com a necessidade de relançar a economia e
resolver os problemas. [...]

Temos com urgência de criar os nossos próprios mecanismos de financiamento a fim de
desagravar progressivamente o nosso endividamento e dependência do exterior. Este é o
verdadeiro caminho da independência nacional [...].

A reconciliação dos portugueses consigo próprios e com a sua história passa também pela
eliminação dos complexos africanos e pelo restabelecimento de relações baseadas em interesse
mútuo e que salvaguardem os justos interesses da nação portuguesa. [...]

Somos um povo que tomou nas próprias mãos o destino. [...] O programa que o futuro nos
oferece está à vista: pelo trabalho sério de todos, uma sociedade justa.

Mensagem do Presidente da República aos Portugueses, 
Lisboa, Secretaria de Estado da Comunicação Social, 1977

Comente a mensagem do Presidente Ramalho Eanes, no contexto da institucionalização
da democracia em Portugal.

FIM

V.S.F.F.
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COTAÇÕES

Grupo Itens Pontuação Total

I

1.
2.
3.
4.

3 × 28 84

II

1.
2.
3.
4.

2 × 58 116

TOTAL ........................................... 200 pontos




