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

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
GRUPO I
ITENS

VERSÃO 1

VERSÃO 2

PONTUAÇÃO

1.

(C)

(D)

18

2.

(A)

(C)

18

3. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Tópicos de resposta:
•• [modelo económico] enquanto no documento 1 – teoria mercantilista – se defende um modelo
económico mercantilista (OU protecionista), assente na acumulação de metais preciosos (OU na
autossuficiência económica): «a força e a grandeza de um país residem nos seus excedentes em
ouro, prata e todas as outras coisas necessárias ou proveitosas para a sua subsistência» OU «tais
excedentes [...] devem ser alcançados, sem depender de outros ou [...] com a menor dependência
possível de países estrangeiros, poupando o dinheiro do próprio país», no documento 2 – teoria
liberal – defende-se um modelo liberal (OU livre-cambista), assente na promoção da liberdade de
comércio: «cuidou de lhes sugerir os princípios da liberdade de comércio»;
•• [política comercial] enquanto no documento 1 se defende a restrição das importações (OU o aumento
das taxas aduaneiras OU alfandegárias), para se obter uma balança comercial favorável: «Não deve
ser permitida a importação [...] de mercadorias das quais haja, entre nós, abastecimento suficiente
e de qualidade satisfatória» OU «devemos aplicar pesadas taxas e impostos sobre a importação de
produtos estrangeiros», no documento 2 defende-se a redução dos bloqueios alfandegários (OU
dos privilégios monopolistas) para promover a liberdade de comércio: «cuidou de lhes sugerir os
princípios da liberdade de comércio, afirmando que é somente através deles que o ministério pode
alcançar esse grande objetivo» OU «diz-lhe que há suficientes leis severas desse género [...] e faz-lhe
ver os inconvenientes das proibições e dos direitos exclusivos»;
•• [papel do Estado] enquanto no documento 1 se defende uma política dirigista (OU intervencionista
OU protecionista) do Estado quanto às atividades económicas, assente na concessão de privilégios
(OU de monopólios): «devemos introduzir manufaturas na Áustria, conceder privilégios para esse
fim, fundar companhias» OU «devemos aplicar pesadas taxas e impostos sobre a importação de
produtos estrangeiros», no documento 2 defende-se a diminuição da intervenção estatal na
economia, eliminando as medidas protecionistas: «faz-lhe ver os inconvenientes das proibições e dos
direitos exclusivos» OU «o Governo, ao estabelecer uma proibição, concede, no fundo, a todos os
que usufruem dos monopólios criados pelas proibições o direito de lançar impostos arbitrários sobre
os seus concidadãos»;
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•• [iniciativa económica] enquanto no documento 1 se defende o Estado como principal agente
económico, promovendo e financiando as manufaturas face ao escasso empreendedorismo privado:
«Onde obter o capital para investir? Estarei talvez correto se responder que tal compete ao Príncipe»
OU «faltarão capitais, porque as pessoas ricas não quererão gastar o dinheiro dos seus cofres, por
falta de confiança», no documento 2 defende-se a importância da livre iniciativa individual, patente
na existência de uma burguesia próspera (OU empreendedora): «os negociantes, que têm, como
sabemos, uma grande influência neste país» OU «os comerciantes das grandes cidades possuíam os
capitais e faziam trabalhar os manufatureiros, a quem forneciam a maior parte dos adiantamentos»
OU «são os manufatureiros que têm os capitais»;
•• [relações externas] enquanto no documento 1 se defende a não interdependência dos Estados,
assente na ideia de autarcia: «Quando nos tornarmos mais fortes financeiramente, em resultado
da nossa poupança, não teremos necessidade de alianças e de apoio externo», no documento 2
defende-se que as relações entre os Estados devem assentar nos princípios da liberdade económica
(OU da livre concorrência): «as proibições suscitam da parte das nações estrangeiras proibições
recíprocas» OU «estes princípios são [...] muito cosmopolitas e [...] deverão agradar, certamente,
a todas as outras nações».

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

5

•• Compara, de forma completa, as duas teorias económicas existentes na
Europa dos séculos XVII e XVIII quanto a dois aspetos em que se distinguem.
•• 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 teorias económicas existentes na
Europa dos séculos XVII e XVIII quanto a um aspeto em que se distinguem
e compara as duas teorias, 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

3

•• Compara, de forma completa, as duas teorias económicas existentes na
Europa dos séculos XVII e XVIII quanto a um aspeto em que se distinguem
OU compara, de forma incompleta, as duas teorias quanto a dois aspetos em
que se distinguem.
•• 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 teorias económicas existentes na
Europa dos séculos XVII e XVIII quanto a um aspeto em que se distinguem.
•• 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 teorias, independentemente da
forma como integra os documentos e utiliza a terminologia específica da
disciplina.

3
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GRUPO II
1. .................................................................................................................................................... 20 pontos
Parâmetro A ‒ Identificação e Explicação
1.º Tópico de orientação
Opções de política económica e financeira e suas consequências

Na resposta, podem ser explorados os elementos seguintes:
•• política de obras públicas (OU fontismo) integrada num esforço de modernização essencial para
o desenvolvimento económico do país;
•• construção de infraestruturas de transportes e comunicações (OU caminhos de ferro OU rede
rodoviária), que estimularam a circulação de pessoas (OU de mercadorias OU de capitais) OU que
contribuíram para a criação de um mercado nacional;
•• modernização dos meios de comunicação com a instalação do telégrafo (OU outro exemplo),
promovendo o desenvolvimento económico OU facilitando as transações comerciais;
•• fomento agrícola através de legislação favorável à mercantilização da economia rural OU do aumento
do investimento de capitais OU da mecanização e do uso de adubos químicos;
•• fomento industrial através da mecanização da produção (OU da introdução da máquina a vapor) e da
diversificação de sectores produtivos (OU do crescimento da importação de matérias primas);
•• expansão do comércio externo assente na exportação de produtos alimentares trabalhados (OU de
produtos agrícolas) OU na importação de bens industriais;
•• intensificação da atividade bancária (OU do mercado de capitais) como suporte financeiro para
a construção de infraestruturas OU para o fomento industrial OU para a modernização agrícola;
•• recurso ao investimento externo para a construção de grandes obras públicas, devido à insuficiência
de capitais nacionais OU para suprir a incapacidade financeira do Estado;
•• recurso sistemático a empréstimos a juros elevados, acentuando a dependência (OU o endividamento)
em relação aos credores externos OU estimulando a especulação financeira;
•• aumento da carga fiscal para tentar captar recursos financeiros para o fomento económico OU para
combater o défice orçamental do Estado OU para fazer face aos encargos da dívida pública;
•• balança comercial deficitária devido à escassa competitividade externa da produção nacional OU
à forte concorrência estrangeira com a adoção de medidas livre-cambistas.

2.º Tópico de orientação
Funcionamento do sistema político e emergência do republicanismo

Na resposta, podem ser explorados os elementos seguintes:
•• estabilidade política e social resultante do apaziguamento e da conciliação entre as diferentes fações
liberais OU das reformas institucionais que introduziram maior democraticidade no sistema (OU do
alargamento do sufrágio e das eleições diretas para deputados);
•• equilíbrio do sistema político alcançado através da alternância no governo dos principais partidos
políticos (OU do rotativismo partidário);
•• predomínio da influência da burguesia, interessada na estabilidade governativa da Regeneração e no
fomento modernizador;
•• crescimento do operariado, resultante do esforço de industrialização e protagonista das primeiras greves
OU recetivo a novas ideias políticas (OU ao anarquismo OU ao socialismo OU ao republicanismo);
•• emergência de uma opinião pública ligada ao crescimento das classes médias e à partidarização da
vida política (OU ao alargamento da instrução pública OU à difusão da imprensa periódica);
•• práticas de corrupção eleitoral (OU caciquismo) pelos partidos políticos que alternavam no poder,
conduzindo ao descrédito do regime (OU do rotativismo partidário OU da monarquia);
•• crítica aos governos da Regeneração, devido ao aumento da carga fiscal e ao agravamento das
condições de vida OU à incompetência e ao clientelismo (OU corrupção) da elite política;
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•• crescente recetividade social a projetos políticos de mudança (OU alternativos ao regime monárquico),
como o republicanismo (OU o socialismo);
•• emergência das ideias republicanas (OU fundação de centros republicanos OU fundação do Partido
Republicano Português), capitalizando os efeitos sociais da crise económica OU o descrédito do
rotativismo monárquico.

Parâmetro B ‒ Articulação temática e Organização
A resposta evidencia a relação dos elementos apresentados com o tema O impacto das
medidas modernizadoras da Regeneração na evolução económica e política de Portugal,
entre 1851 e 1880, analisando o modo como a Regeneração conduziu à modernização
do país e, simultaneamente, à deterioração das finanças públicas e ao descrédito do sistema
político em Portugal.
Para cada tópico de orientação, pode explorar, pelo menos, uma das seguintes linhas de análise,
ou outras consideradas relevantes:
Opções de política económica e financeira e suas consequências
–– relação entre a implementação de medidas para modernizar a economia e a estabilidade política e
social da Regeneração;
–– relação entre o aumento da dívida pública, decorrente do endividamento externo, e a crítica aos
governos da Regeneração.
Funcionamento do sistema político e emergência do republicanismo
–– relação entre o crescimento do descontentamento social e o aumento da carga fiscal para combater
o défice orçamental;
–– relação entre a emergência das ideias republicanas e os efeitos sociais do agravamento da dívida
pública.
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Parâmetro C ‒ Integração dos documentos

Documento 3

Documento 2

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).
–– fomento económico e modernização OU fontismo: «caminhos de ferro, tratados de
comércio, de legislação, de fazenda» OU «Os ministérios das obras públicas, agricultura
e comércio não existiam antes dele»;
–– adoção de uma política económica livre-cambista: «o primeiro passo dado no caminho
da liberdade das tarifas»;
–– fomento agrícola e industrial: «Portugal deve-lhe os seus centros agrícolas e industriais»;
–– promoção de obras públicas OU de infraestruturas: «as construções dos caminhos
de ferro»;
–– modernização dos meios de comunicação: «Portugal deve-lhe [os] [...] telégrafos»;
–– uniformização do mercado interno: «aplicação do sistema métrico aos pesos e medidas».

1.º
Tópico de
orientação

–– rotativismo partidário: «O poder pertence [...] ora aos progressistas, ora aos regeneradores»;
–– caciquismo e clientelismo eleitoral: «O governo, que em cada nova legislatura contrai
um pequeno empréstimo para auxiliar os seus amigos, cobre de oiro e de promessas
os distritos eleitorais onde pressente que haverá luta» OU «o seu candidato acumula
promessas sobre promessas»;
–– forças políticas em confronto: «à época atual, a política dividiu a sociedade portuguesa
em quatro partidos absolutamente distintos: Progressistas, Regeneradores, Republicanos,
Legitimistas» OU «desde os republicanos moderados até aos socialistas»;
–– emergência do republicanismo: «Os republicanos representam em Portugal o grupo
formado pelas ideias liberais avançadas» OU «Este partido [...] é o menos numeroso e
o mais moderno».

2.º
Tópico de
orientação

–– dificuldades financeiras: «O problema imediato que embaraça [...] os governos monárquicos
é a questão financeira»;
–– défice orçamental: «as despesas da sumptuosidade governativa [...] são maiores do
que a receita pública» OU «Nesta situação [...] já normal, expressa pela palavra corrente
deficit, é que se fundou o sistema financeiro»;
–– recurso a empréstimos: «usando do crédito nacional para recorrerem aos empréstimos»
OU «não há limite nem regra para levantar capitais por empréstimo»;
–– má gestão orçamental: «Os dinheiros da nação são gastos arbitrariamente à sombra de
uma ilusão chamada orçamento»;
–– aumento da carga fiscal: «duas operações, que se alternam e que se motivam uma
à outra: os empréstimos e os impostos» OU «não há limite para exigir aos cidadãos de
um país impostos e mais impostos»;
–– especulação financeira: «não se regateia com a agiotagem dos banqueiros».

1.º
Tópico de
orientação

–– crítica à governação monárquica: «despesas da sumptuosidade governativa» OU
«os políticos das monarquias [...] conservam todos os velhos abusos do sistema»;
–– efeitos sociais do aumento dos impostos: «Os que sofrem a pressão fiscal queixam-se
como o cão que morde o pau. A mão que move essa rede varredoura é a monarquia»;
–– corrupção política: «desviar, segundo os interesses pessoais e as urgências da aliciação
partidária, os dinheiros do tesouro»;
–– propostas de governação republicana: «Só a República, baseando-se diretamente
sobre a vontade nacional, é que pode fundar um regime de economia, [...] abolindo
o sistema de empréstimos e, consequentemente, limitando e diminuindo as exigências
tributárias».

2.º
Tópico de
orientação

–– aumento progressivo da dívida real total de 1856 a 1880: de cerca de 50 para
500 milhares de contos;
–– agravamento da dívida real total de 1870 a 1880: de cerca de 200 para 500 milhares
de contos;
–– crescente défice orçamental entre 1850 e 1870;
–– desagravamento do défice orçamental entre 1870 e 1880: de 14% para 7%;
–– aumento progressivo da dívida real total e do défice orçamental entre 1851 e 1870;
–– desagravamento do défice orçamental, acompanhado do agravamento acentuado da
dívida real total, entre 1870 e 1880.

1.º
Tópico de
orientação
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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

A ‒ Identificação e Explicação
C ‒ Integração dos documentos

B ‒ Articulação temática e Organização

Compreensão histórica

Parâmetros

Níveis

Descritores de desempenho

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 a Regeneração conduziu à modernização do país e, simultaneamente, à
deterioração das finanças públicas e ao descrédito do sistema político em Portugal.
•• Organiza os conteúdos de forma coerente.

6

2

•• Desenvolve o tema proposto, mostrando, de forma pertinente, embora nem
sempre clara, de que modo a Regeneração conduziu à modernização do país
e, simultaneamente, à deterioração das finanças públicas e ao descrédito do
sistema político em Portugal.
•• Organiza os conteúdos com algumas falhas de coerência.

4

1

•• Refere-se ao tema proposto de forma superficial, aludindo de forma vaga ao modo
como a Regeneração conduziu à modernização do país e, simultaneamente, à
deterioração das finanças públicas e ao descrédito do sistema político em Portugal.
•• Organiza os conteúdos com algumas falhas de coerência.

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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2. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Tópicos de resposta:
•• esforço financeiro exigido pela política de modernização económica da Regeneração (OU do
Fontismo), devido à escassez de capitais: «O problema imediato que embaraça [...] os governos
monárquicos é a questão financeira» OU «as despesas da sumptuosidade governativa [...] são
maiores do que a receita» (doc. 2);
•• défice orçamental (OU das finanças públicas) resultante do endividamento crescente do Estado OU
dos encargos da dívida pública: «não há limite nem regra para levantar capitais por empréstimo» OU
«as despesas da sumptuosidade governativa [...] são maiores do que a receita» OU «Nesta situação
difícil, e já normal, expressa pela palavra corrente deficit, é que se fundou o sistema financeiro»
(doc. 2); agravamento da dívida real total (OU do saldo orçamental) de 1880 a 1891 (doc. 3);
•• balança comercial deficitária devido à diminuição das exportações agrícolas (OU à crise de produção
vinícola) OU ao aumento da importação de produtos industriais OU à diminuição das remessas de
dinheiro dos emigrantes do Brasil: permanência de saldos orçamentais negativos, com períodos de
descida abrupta OU manutenção de elevados níveis de dívida pública (doc. 3);
•• consolidação da forte dependência financeira do país face ao capital estrangeiro OU ao carácter
especulativo da banca: «condições onerosas com que se obtém o dinheiro» OU «a agiotagem dos
banqueiros» (doc. 2).
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

C ‒ Comunicação

B ‒ Documentos

A ‒ Conteúdos

Parâmetros

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

•• Explicita, de forma completa, duas causas da crise financeira de 1890-1892.

9

3

•• Explicita, de forma completa, uma das causas solicitadas e, de forma incompleta,
uma outra causa.

7

2

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

5

1

•• Explicita, de forma incompleta, apenas uma das causas solicitadas.
OU
•• Identifica apenas causas da crise financeira de 1890-1892.

3

2

•• Integra excertos relevantes do documento 2 e informação do documento 3 para
fundamentar as duas causas solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais.

6

1

•• Integra informação ou excertos relevantes de um dos documentos para fundamentar
uma ou duas das causas solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais.
OU
•• Integra, com falhas, informação ou excertos relevantes dos dois documentos
para fundamentar as duas causas 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

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. Versão 1 – (A); Versão 2 – (D) .................................................................................................. 18 pontos
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GRUPO III
1. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Versão 1: (a) → (2) (b) → (1) (c) → (3) (d) → (1)
Versão 2: (a) → (3) (b) → (4) (c) → (1) (d) → (3)
Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Seleciona 4 opções corretas.

18

2

Seleciona 3 opções corretas.

12

1

Seleciona 2 opções corretas.

6

2. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Tópicos de resposta:
•• nacionalismo com a exaltação da pátria e dos valores nacionais através da afirmação do orgulho
coletivo pelas realizações do passado OU pela ideia de Império OU pelas realizações culturais do
presente: «Ver mais de perto tantas riquezas [...] / Que produziram mãos portuguesas / Nas nossas
terras d'Além do mar» OU «filhas queridas / De uma só Pátria grande e imortal» OU «Cheias de
orgulho pela Nação!»;
•• colonialismo (OU imperialismo) através da afirmação da mística imperial OU de um Portugal uno e
pluricontinental em que os territórios coloniais constituem uma prova da grandeza de Portugal: «Sente
o Império no coração» OU «tantas riquezas [...], / Que produziram mãos portuguesas / Nas nossas
terras d'Além do mar» OU «Nossas províncias ultramarinas / São portuguesas como nós somos» OU
«Nós e mais elas, todas unidas, / Somos um todo que é Portugal»;
•• ruralismo (OU valorização do campo e da atividade agrícola) associado à defesa dos valores
tradicionais em que deve assentar a sociedade portuguesa: «Também a gente cá da lavoira / Sente
o Império no coração, / E ao sol do Minho que os campos doira / Também viemos à Exposição» OU
«Veio connosco pelo caminho / O nosso jeito de trabalhar, / Somos do campo, somos do Minho» OU
«E ao regressarmos da romaria, / Que hoje fizemos à Exposição, / Nossas cantigas são de alegria /
Cheias de orgulho pela Nação!»;
•• criação de um projeto cultural (OU «Política do Espírito»), veiculado pela propaganda, com o objetivo
de colocar a cultura ao serviço dos valores nacionalistas (OU da propagação da ideia de grandeza
nacional): o poema em si mesmo e a mensagem que veicula OU organização de exposições coloniais
OU criação de publicações para promover os ideais do regime, como o jornal Ultramar.
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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

C ‒ Comunicação

B ‒ Documentos

A ‒ Conteúdos

Parâmetros

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

•• Explicita, de forma completa, dois princípios ideológicos do Estado Novo refletidos
no documento 2.

9

3

•• Explicita, de forma completa, um dos princípios solicitados e, de forma incompleta,
um outro princípio.

7

2

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

5

1

•• Explicita, de forma incompleta, apenas um dos princípios solicitados.
OU
•• Identifica apenas princípios ideológicos do Estado Novo.

3

2

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

6

1

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

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. Versão 1 – (C); Versão 2 – (D) .................................................................................................. 18 pontos
4. ..................................................................................................................................................... 18 pontos
Versão 1: (C); (B); (A); (D)
Versão 2: (B); (D); (A); (C)
5. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Tópicos de resposta:
•• afirmação da soberania portuguesa sobre os territórios e os povos coloniais OU subordinação das
colónias aos interesses da metrópole, através da promulgação do Ato Colonial: sujeição dos nativos
à justiça portuguesa (OU aos tribunais portugueses) (imagem C ‒ versão 1; imagem B ‒ versão 2);
•• instrumentalização da componente imperialista (OU colonialista) ao serviço da propaganda
nacionalista do regime, patente na presença da bandeira (imagem C ‒ versão 1; imagem B ‒ versão 2;
imagem A ‒ versões 1 e 2) OU do retrato de Salazar (imagem A ‒ versões 1 e 2), como símbolo do
domínio português em África;
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•• afirmação do carácter pluricontinental e multirracial de Portugal, com as crianças africanas e o soldado
português simbolicamente congregados em torno da bandeira nacional e do retrato de Salazar:
imagem A ‒ versões 1 e 2;
•• defesa da integridade do território nacional (OU das províncias ultramarinas) sem cedências aos
movimentos independentistas, conduzindo à guerra colonial OU ao isolamento internacional de
Portugal: presença de soldado português em África, no contexto da guerra (imagem A ‒ versões 1 e 2).
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

C ‒ Comunicação

B ‒ Documentos

A ‒ Conteúdos

Parâmetros

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

•• Apresenta, de forma completa, duas orientações da política colonial portuguesa
no período do Estado Novo.

9

3

•• Apresenta, de forma completa, uma das orientações solicitadas e, de forma incompleta,
uma outra orientação.

7

2

•• Apresenta, de forma completa, uma das orientações solicitadas.
OU
•• Apresenta, de forma incompleta, duas das orientações solicitadas.

5

1

•• Apresenta, de forma incompleta, apenas uma das orientações solicitadas.
OU
•• Identifica apenas orientações da política colonial portuguesa no período do
Estado Novo.

3

2

•• Integra informação da imagem A (versões 1 e 2) e da imagem C (versão 1) /
B (versão 2) do documento 1 para fundamentar as duas orientações solicitadas,
podendo apresentar falhas pontuais.

6

1

•• Integra informação de uma das imagens para fundamentar uma ou duas das
orientações solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais.
OU
•• Integra, com falhas, informação da imagem A (versões 1 e 2) e da imagem C
(versão 1) / B (versão 2) do documento 1 para fundamentar as duas orientações
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

Nota – Q
 ualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no parâmetro (A) Conteúdos é classificada com
zero pontos nos restantes parâmetros.
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GRUPO IV
1. Versão 1 – (A); Versão 2 – (B) .................................................................................................. 18 pontos
2. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Intervencionismo OU Intervenção do Estado na Economia OU Neo-Keynesianismo OU
Keynesianismo.

3. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Tópicos de resposta:
•• reforço da coesão política (OU económica) da União Europeia, com uma moeda comum (OU
com a diminuição da autonomia financeira dos Estados-Membros) para fazer face à concorrência
internacional: «A lição a tirar dos atentados [...] deverá ser utilizada para reforçar o papel político da
Europa, o mercado interno no quadro da concorrência económica mundial e o euro» OU «Necessitamos
de uma economia forte»;
•• necessidade de liberalizar a circulação de mercadorias (OU de serviços) e de capitais (OU de mão de
obra), como resposta às consequências económicas do terrorismo (OU a uma conjuntura de quebra
no mercado comunitário): «realização do mercado interno a nível das mercadorias e dos serviços,
a integração dos mercados financeiros europeus [...] e a eliminação dos impasses estruturais do
mercado de trabalho» OU «um reforço dos investimentos em infraestruturas [...] poderia gerar
impulsos sustentados de promoção do crescimento e do emprego»;
•• afirmação de políticas neoliberais, diminuindo a capacidade de intervenção de cada Estado-Membro
como forma de reforçar a economia europeia OU para enfrentar as consequências do terrorismo:
«Todas as medidas desta natureza constituirão um retrocesso no sentido do intervencionismo estatal
e devem ser encaradas com ceticismo» OU «uma economia forte, com menor intervenção do Estado
e maior participação do mercado»;
•• implementação de reformas no mercado de trabalho (OU uniformização da legislação laboral) para
dinamizar a economia OU para diminuir as despesas sociais dos Estados: «eliminação dos impasses
estruturais do mercado de trabalho» OU «reorientação dos orçamentos públicos para uma diminuição
das despesas»;
•• necessidade de uma estratégia financeira comum para reforçar a segurança interna, diminuindo a
autonomia financeira dos Estados-Membros OU aumentando o endividamento externo dos Estados:
«despesas dos Estados-Membros na área da defesa e da segurança interna irão aumentar e terão de
ser financiadas através de um maior endividamento [...] ou através de cortes noutras áreas».
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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

C ‒ Comunicação

B ‒ Documentos

A ‒ Conteúdos

Parâmetros

Níveis

Descritores de desempenho

Pontuação

4

•• Apresenta, de forma completa, dois argumentos que sustentam a afirmação
relativa ao processo de aprofundamento da coesão europeia no contexto dos
atentados de 11 de setembro de 2001.

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 ao processo de aprofundamento da coesão
europeia no contexto dos atentados de 11 de setembro de 2001.

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

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

4. .................................................................................................................................................... 18 pontos
Versão 1: (a) → (2); (4); (6)
Versão 2: (a) → (1); (4); (7)
Níveis

(b) → (1); (5)
(b) → (2); (3)

(c) → (3); (7)
(c) → (5); (6)

Descritores de desempenho

Pontuação

3

Associa corretamente 7 ou 6 elementos.

18

2

Associa corretamente 5 ou 4 elementos.

12

1

Associa corretamente 3 ou 2 elementos.

6
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COTAÇÕES
As pontuações obtidas nas respostas a estes
4 itens da prova contribuem obrigatoriamente
para a classificação final.
Cotação (em pontos)

Grupo
I

II

III

III

1.

1.

1.

2.

18

20

18

18

Subtotal
74

Grupo I
2.
Destes 11 itens, contribuem para a classificação
final da prova os 7 itens cujas respostas obtenham
melhor pontuação.

3.
Grupo II

2.

3.

Subtotal

Grupo III
3.

4.

5.
Grupo IV

1.
Cotação (em pontos)
TOTAL

2.

3.
7 x 18 pontos

4.
126
200
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