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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 pontuação só é atribuída às respostas corretas, 
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 construção, os critérios de classificação apresentam-se organizados por parâmetros com 
os respetivos 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 no parâmetro (A) é classificada com zero pontos nos restantes 
parâmetros. A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos diferentes 
parâmetros.

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.

A classificação das respostas aos itens de construção 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.
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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.

Os elementos que, numa resposta, evidenciem contradição não devem ser considerados para efeitos de 
classificação.

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

1. ....................................................................................................................................................  18 pontos

Tópicos de resposta:
 • preponderância de uma agricultura de subsistência (OU de um modelo de economia pré-industrial), 
cuja produtividade era condicionada por fenómenos naturais extremos (OU que condicionava as outras 
atividades económicas): «o inverno de 1694 foi extremamente longo e rigoroso» OU «Não houve 
espécie nenhuma de frutos: o cânhamo era extremamente raro» OU «O gelo [...] anunciava-lhes 
que os cereais, as vinhas, as nogueiras e outras árvores de fruto corriam grande perigo»; 

 • más colheitas e consequente aumento do preço dos cereais, originando crises de subsistência cíclicas 
(OU fomes frequentes): «a fome, sobretudo, fez-se sentir tão intensamente nesse ano de 1694 que os 
nossos anciãos o chamam ainda de ano muito custoso» OU «O centeio valia 14 libras [...], o trigo, 16 
libras, o pão branco, 6 sous» OU «sofreu também a dor de testemunhar a fome de 1709» OU «os cereais 
foram tão caros como em 1694» OU «todos os alimentos aumentaram excessivamente [de preço]» 
OU «deparávamos com pobres, mortos ou moribundos de fome» OU «uma multidão de pobres [...] 
a morrer de fome»;

 • duras condições de vida das populações rurais, marcadas pela carestia alimentar (OU pela subnutrição) 
e pela precariedade material: «Os pobres viviam normalmente de ervas e de raízes de malva cozidas 
em água sem sal» OU «miséria extrema»;

 • deflagração de doenças (OU de surtos epidémicos) devido à precariedade da existência humana (OU 
à debilidade dos organismos), desorganizando a vida económica e social: «A doença que provocou 
a morte de tanta gente foi [...] causada pelos maus alimentos consumidos» OU «a fome de 1709 e 
a doença que se lhe seguiu»;

 • frequência das guerras, com a consequente desestruturação da dinâmica económica devido à subida 
dos impostos (OU ao desvio de mão de obra OU ao aumento da mortalidade): «Os impostos foram 
excessivos [...] por causa das múltiplas guerras de Luís XIV».
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A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Conteúdos ................................................................................................................................................ 10 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 6 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 2 pontos

Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação

A 
‒ 

C
on

te
úd

os

4  • Explicita, de forma completa, os dois fatores das crises demográficas do Antigo 
Regime. 10

3  • Explicita, de forma completa, um dos fatores solicitados e, de forma incompleta, 
um outro fator. 8

2
 • Explicita, de forma completa, um dos fatores solicitados.

OU

 • Explicita, de forma incompleta, os dois fatores solicitados.
5

1  • Explicita, de forma incompleta, apenas um dos fatores solicitados. 3

B 
‒ 

D
oc

um
en

to
s 2  • Integra excertos relevantes do documento para fundamentar os dois fatores 

solicitados, podendo apresentar falhas pontuais.  6

1

 • Integra excertos relevantes do documento para fundamentar um dos fatores 
solicitados, podendo apresentar falhas pontuais.

OU

 • Integra, com falhas, excertos relevantes do documento para fundamentar os dois 
fatores solicitados.

3

C
 ‒

 C
om

un
ic

aç
ão 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.

2

1

 • Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
E/OU

 • Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente 
a sua clareza.

1

Nota –  Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no parâmetro (A) Conteúdos é classificada com 

zero pontos nos restantes parâmetros.

2. Versão 1 – (A);  Versão 2 – (D)  ................................................................................................. 14 pontos

3. ....................................................................................................................................................  14 pontos

Versão 1:   (a) → (1)   (b) → (3)   (c) → (3)   (d) → (2)
Versão 2:   (a) → (3)   (b) → (2)   (c) → (1)   (d) → (3) 

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

3 Seleciona 4 opções corretas. 14

2 Seleciona 3 opções corretas. 10

1 Seleciona 2 opções corretas. 6
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GRUPO II

1. Versão 1 – (B);  Versão 2 – (A)  ................................................................................................. 14 pontos

2. ....................................................................................................................................................  18 pontos

Tópicos de resposta:
 • valorização do trabalho (OU da iniciativa individual OU do empreendedorismo) como forma de 
promoção social do indivíduo: «[P]odemos explicar o sucesso principalmente por uma palavra, e essa 
palavra é TRABALHO! TRABALHO!! TRABALHO!!! TRABALHO!!!!» OU «Não o esforço transitório 
e irregular, mas o trabalho paciente, persistente, honesto, incessante e infatigável»;

 • reconhecimento social do mérito individual (OU da competência profissional) como sinónimo de êxito 
pessoal: «São abundantes os exemplos de aprendizagens bem-sucedidas alcançadas sem ajuda 
e através do esfoço individual, sob grandes dificuldades e desalento» OU «o reconhecimento honroso 
de alguns dos mais distintos académicos e estadistas dos primórdios da República» OU «medir e 
avaliar os homens de acordo com os respetivos méritos, sem olhar aos seus antecedentes»;

 • valorização da educação e da cultura como forma de promoção social do indíviduo, numa sociedade 
assente no princípio da igualdade: «Foi escravo [...] e, no entanto, conseguiu uma educação inglesa» 
OU «tornou-se um matemático erudito» OU «foi um excelente agrimensor» OU «ajudou a projetar a 
cidade de Washington»;

 • reconhecimento jurídico da igualdade de direitos, possibilitando o sucesso individual e o reconhecimento 
social: «A igualdade de direitos proporciona a igualdade de estatuto e de dignidades».

A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Conteúdos .............................................................................................................................................. 10 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 6 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 2 pontos

Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação

A 
‒ 

C
on

te
úd

os

4
 • Expõe, de forma completa, dois argumentos que sustentam a afirmação relativa  
à relação entre os princípios ideológicos do liberalismo e a mobilidade na 
sociedade oitocentista.

10

3  • Expõe, de forma completa, um dos argumentos solicitados e, de forma incompleta, 
um outro argumento. 8

2
 • Expõe, de forma completa, um dos argumentos solicitados.

OU

 • Expõe, de forma incompleta, os dois argumentos solicitados.
5

1  • Expõe, de forma incompleta, apenas um dos argumentos solicitados. 3

B 
‒ 

D
oc

um
en

to
s 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

C
 ‒

 C
om

un
ic

aç
ão 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.

2

1

 • Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
E/OU

 • Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente 
a sua clareza.

1

Nota –  Qualquer 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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3. ....................................................................................................................................................  18 pontos

Tópicos de resposta:
 • diminuição acentuada da população ativa no sector primário resultante da mecanização agrícola OU 
da expansão urbana OU do crescimento dos sectores secundário e terciário (OU da indústria e dos 
serviços): a população ativa na «Agricultura» diminui de 53% para 31% entre 1870 e 1910;

 • afirmação das classes médias resultante da expansão urbana (OU da mobilidade social) 
proporcionada pelo crescimento do sector terciário (OU dos serviços): a população ativa nos 
«Empregados de escritório» aumenta de 0,6% para 4,6% entre 1870 e 1910 (OU outro exemplo) 
OU o total da população ativa no sector terciário aumenta entre 1870 e 1910;

 • heterogeneidade na composição das classes médias resultante da diversidade de funções profissionais 
que caracteriza o sector terciário (OU dos serviços): «Transportes e comunicações» OU «Comércio» 
OU «Administração pública» OU «Profissões liberais» OU «Empregados de escritório»;

 • peso crescente dos profissionais liberais resultante da complexificação da vida económica em meio 
urbano OU dos processos de concentração industrial OU dos progressos na educação: a população 
ativa nas «Profissões liberais» aumenta de 2,6% para 4,6% entre 1870 e 1910;

 • expansão urbana devido ao processo de industrialização (OU ao desenvolvimento dos transportes 
e comunicações OU ao crescimento do sector terciário), que oferecia novas oportunidades de 
emprego (OU de promoção social): a população ativa na «Indústria» aumenta de 20,5% para 28,5% 
entre 1870 e 1910 OU a população ativa nos «Transportes e comunicações» aumenta de 4,2% para 
7,1% entre 1870 e 1910 OU a população ativa no «Comércio» aumenta de 6,8% para 9,7% entre 1870 
e 1910 (OU outro exemplo).

A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Conteúdos .............................................................................................................................................. 10 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 6 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 2 pontos

Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação

A 
‒ 

C
on

te
úd

os

4  • Explicita, de forma completa, duas das transformações socioeconómicas ocorridas 
nos países industrializados a partir das últimas décadas do século XIX. 10

3  • Explicita, de forma completa, uma das transformações solicitadas e, de forma 
incompleta, uma outra transformação. 8

2
 • Explicita, de forma completa, uma das transformações solicitadas.

OU

 • Explicita, de forma incompleta, as duas transformações solicitadas.
5

1  • Explicita, de forma incompleta, apenas uma das transformações solicitadas. 3

B 
‒ 

D
oc

um
en

to
s 2  • Integra informação relevante do documento para fundamentar as duas transformações 

solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais. 6

1

 • Integra Informação relevante do documento para fundamentar uma das transformações 
solicitadas, podendo apresentar falhas pontuais.

OU

 • Integra, com falhas, informação relevante do documento para fundamentar as duas 
transformações solicitadas.

3

C
 ‒

 C
om

un
ic

aç
ão 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.

2

1

 • Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
E/OU

 • Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente 
a sua clareza.

1

Nota –  Qualquer 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 III

1.  .................................................................................................................................................... 14 pontos

Versão 1: (D); (A); (B); (C) 
Versão 2: (C); (B); (D); (A)

2. ....................................................................................................................................................  18 pontos

Tópicos de resposta:
 • dirigismo económico através do planeamento (OU dos planos quinquenais), que fixavam prioridades e 
metas de produção: cartaz de propaganda alusivo ao 4.º plano quinquenal russo, apelando à superação 
das metas estabelecidas para a metalurgia (doc. 1); «destacam-se, pela sua projeção, os planos 
quinquenais da Rússia» OU «Os planos da Rússia [...], com o objetivo de reconstruir as ruínas da 
guerra e aumentar a produção industrial» (doc. 2);

 • prioridade à indústria pesada (OU siderúrgica), procurando garantir a produção de bens de equipamento 
que acelerassem a industrialização: «Produziremos mais metal que o previsto no plano» (doc. 1); 
«aumentar a produção industrial 50 por cento sobre o valor de 1940» (doc. 2);

 • recurso a uma forte campanha ideológica (OU de propaganda) de enaltecimento do modelo económico 
socialista OU para incentivar a dedicação dos operários ao trabalho: cartaz de propaganda com 
o seguinte apelo: «Produziremos mais metal que o previsto no plano» (doc. 1); 

 • exaltação da capacidade de produção (OU da competitividade) do modelo económico socialista, no 
contexto da disputa com o mundo ocidental OU capitalista (OU da Guerra Fria): «A divisa do 3.º plano 
[...] era, pacificamente: “Alcançar e ultrapassar os países capitalistas mais avançados”» (doc. 2).

A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Conteúdos ................................................................................................................................................ 10 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 6 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 2 pontos

Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação

A 
‒ 

C
on

te
úd

os

4  • Explicita, de forma completa, duas características do modelo económico soviético. 10

3  • Explicita, de forma completa, uma das características solicitadas e, de forma 
incompleta, uma outra característica. 8

2
 • Explicita, de forma completa, uma das características solicitadas.

OU

 • Explicita, de forma incompleta, as duas características solicitadas.
5

1  • Explicita, de forma incompleta, apenas uma das características solicitadas. 3

B 
‒ 

D
oc

um
en

to
s 2

 • Integra informação relevante da imagem D do documento 1 e excertos relevantes 
do documento 2 para fundamentar as duas características solicitadas, podendo 
apresentar falhas pontuais.  

6

1

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

OU

 • Integra, com falhas, informação OU excertos relevantes dos dois documentos 
para fundamentar as duas características solicitadas.

3

C
 ‒

 C
om

un
ic

aç
ão 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.

2

1

 • Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
E/OU

 • Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente 
a sua clareza.

1

Nota –  Qualquer 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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3.  .................................................................................................................................................... 20 pontos

Tópicos de resposta:

Parâmetro A ‒ Identificação e explicação

1.º Tópico de orientação
Prioridades e constrangimentos da política económica portuguesa

 • estagnação do mundo rural (OU baixos índices de produtividade agrícola) devido aos bloqueios 
da estrutura fundiária (OU à persistência das culturas agrícolas tradicionais OU à ausência de 
mecanização OU à falta de investimento), aumentando o défice agrícola; 

 • política industrializadora orientada para a substituição das importações (OU para o mercado interno), 
enquadrada na manutenção do condicionamento e de práticas protecionistas (OU nacionalistas OU 
autárcicas);

 • participação no Plano Marshall e na Organização Europeia de Cooperação Económica (OU OECE), 
com que se inicia a abertura à cooperação económica internacional;

 • adoção do planeamento económico (OU de planos de fomento) sob direção estatal, que estabelecem 
prioridades e metas de produção; 

 • investimento na industrialização assente num plano de construção de infraestruturas e nas indústrias 
transformadoras, como a siderurgia (OU outro exemplo);

 • crescente abertura da economia portuguesa ao mercado externo com a integração em organismos 
internacionais, como a EFTA (OU o BIRD OU o FMI OU o GATT), conduzindo ao abandono do ideal 
autárcico (OU ao fim do condicionamento industrial OU à constituição de grandes grupos económico-
-financeiros);

 • expansão do sector terciário (OU dos serviços) associada à crescente complexificação das funções 
do Estado (OU ao intenso crescimento urbano nas grandes cidades);

 • fomento económico das colónias com a construção de grandes infraestruturas (OU com o 
desenvolvimento do sector agrícola e extrativo), integrado na conceção de um Espaço Económico 
Português (OU EEP);

 • relevância das remessas enviadas pelos emigrantes para o crescimento do produto interno bruto (OU 
do PIB), equilibrando a balança de pagamentos (OU dinamizando o mercado interno);

 • acentuado crescimento económico (OU do PIB) sustentado pelos valores da produção industrial (OU 
dos serviços), aumentando a capacidade concorrencial nos mercados externos.

2.º Tópico de orientação

Fluxos migratórios, dinâmicas sociais e mudança nas mentalidades

 • aumento do êxodo rural e da emigração (OU dos fluxos migratórios) resultante do crescimento 
demográfico e das difíceis condições de vida da população dos campos;

 • aumento da população nos grandes centros urbanos e industriais do litoral (OU litoralização), com 
o consequente despovoamento do interior OU alastramento de bairros periféricos (OU dos subúrbios);

 • emigração em busca de melhores condições de vida (OU de oportunidades de trabalho OU devido 
à política repressiva do Estado Novo OU ao recrutamento para a guerra colonial) em direção a outros 
países europeus (OU a França OU outro exemplo);

 • alteração significativa na composição socioprofissional da população ativa, com transferências do 
sector agrícola para os sectores industrial e dos serviços;

 • melhoria significativa da qualidade de vida e aumento (OU diversificação) do consumo nas grandes 
cidades, resultante do crescimento de uma classe média urbana;

 • crescimento generalizado dos níveis de escolarização das gerações mais jovens devido às 
necessidades do mercado de trabalho (OU ao desenvolvimento do sector terciário);

 • eclosão de novos comportamentos sociais que refletem a intensidade do surto urbano (OU a influência 
dos emigrados), erodindo os valores conservadores do regime;

 • eclosão de uma mentalidade mais cosmopolita entre as classes jovens urbanas, patente na adoção da 
moda (OU dos ritmos musicais) da Europa Ocidental (OU que questionam os valores conservadores 
do regime).
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Parâmetro B ‒ Articulação temática e Organização

A resposta evidencia a relação entre os elementos apresentados para os tópicos de orientação 
respeitantes ao tema Crescimento económico, transformação social e modernização 
de Portugal, 1950-1973, explorando, pelo menos, duas das linhas de análise seguintes, 
ou outras consideradas relevantes:

 – relação entre a estagnação do mundo rural e o aumento maciço dos fluxos migratórios;

 – relação entre o desenvolvimento industrial e os fenómenos da urbanização e litoralização;

 – relação entre as alterações na população ativa e as prioridades estabelecidas nos planos de fomento; 

 – relação entre a melhoria das condições de vida da população e o acentuado crescimento económico.

Parâmetro C ‒ Integração dos documentos

A resposta evidencia a mobilização da informação dos documentos de 1 a 3, podendo ser 
exploradas as linhas de leitura apresentadas abaixo (ou outras possíveis).

D
oc

um
en

to
 1  – alteração dos comportamentos sociais;

 – abertura de mentalidades;
 – erosão dos valores conservadores;
 – melhoria da condição feminina nos meios urbanos.

2.º 
Tópico de 
orientação

D
oc

um
en

to
 2

 – estagnação do mundo rural: «baixo rendimento da nossa exploração agrícola» OU 
«incapacidade de alimentar em alguns sectores todo o consumo interno» OU «baixo 
poder de compra da população rural» OU «[o Plano não] tem uma campanha de 
produtividade agrícola»;

 – adoção do planeamento económico: «o Plano [...] dá à Nação nova consciência dos 
seus recursos»;

 – dirigismo estatal da economia: «a intervenção efetiva do Estado em muitos sectores da 
atividade económica [...] é a fórmula que se nos oferece sem alternativa para os grandes 
empreendimentos»;

 – construção de infraestruturas: «obras hidroagrícolas» OU «abastecimento de energia 
elétrica»;

 – fomento industrial: «montagem de novas fábricas» OU «reorganização das indústrias 
existentes, no sentido de as modernizar e adaptar» OU «A siderurgia é a rainha das 
indústrias»;

 – aumento da produtividade e melhoria da qualidade de vida: «Melhorar o nosso nível de 
vida é o fim a que se chega quando se melhora a produtividade»;

 – conceção autárcica da economia: «a produção de ferro é, para qualquer país, um forte 
elemento de independência económica».

1.º 
Tópico de 
orientação

D
oc

um
en

to
 3

 – aumento da população total: do índice 94,4 em 1945 para 104,8 em 1965;
 – decréscimo da população total devido à emigração: do índice 104,8 em 1965 para 100,5 
em 1973; 

 – quebra progressiva da produção no sector agrícola: do índice 122,1 em 1965 para 111,0 
em 1973;

 – aumento significativo da produção no sector industrial: do índice 148,9 em 1959 para 
499,0 em 1973;

 – acentuado crescimento do sector dos serviços: do índice 126,0 em 1959 para 279,8 
em 1973;

 – progressivo crescimento do PIB per capita: de 125,5 em 1959 para 302,1 em 1973;

1.º 
Tópico de 
orientação

 – decréscimo progressivo da população ativa no sector agrícola: do índice 99,2 em 1945 
para 61,6 em 1973;

 – crescimento da população ativa no sector industrial: do índice 80,3 em 1945 para 140,5 
em 1973;

 – crescimento da população ativa no sector dos serviços: do índice 90,9 em 1945 para 
141,1 em 1973.

2.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.
A ‒ Identificação e Explicação ....................................................................................................................... 8 pontos
B ‒ Articulação temática e Organização ......................................................................................................... 6 pontos
C ‒ Integração dos documentos ..................................................................................................................... 6 pontos

Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação

C
om

pr
ee

ns
ão

 h
is

tó
ric

a

A 
‒ 

Id
en

tifi
ca

çã
o 

e 
Ex

pl
ic

aç
ão

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, 3 elementos 
de um dos tópicos de orientação e, de forma incompleta e/ou com imprecisões, 
pelo menos 2 elementos de outro tópico 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, 2 elementos de um dos tópicos 
de orientação e, de forma incompleta e/ou com imprecisões, pelo menos 
2 elementos de outro tópico OU apresenta e explica, de forma completa, apenas 
2 elementos distribuídos pelos dois tópicos de orientação OU apresenta e explica, 
de forma incompleta, pelo menos 4 elementos distribuídos pelos dois tópicos de 
orientação.

 • Utiliza a terminologia específica da disciplina, apresentando algumas imprecisões.

4

1

 • Apresenta e explica, de forma completa, elementos de apenas um dos tópicos 
de orientação, podendo apresentar, de forma incompleta, um elemento de outro 
tópico OU identifica apenas elementos dos dois tópicos de orientação, utilizando 
a terminologia específica da disciplina com imprecisões.

2

B 
‒ 

Ar
tic

ul
aç

ão
 te

m
át

ic
a 

e 
O

rg
an

iz
aç

ão

3

 • Desenvolve o tema proposto, evidenciando, de forma pertinente e clara, a relação 
entre os elementos apresentados para os tópicos de orientação, explorando, 
pelo menos, duas linhas de análise.

 • Organiza os conteúdos de forma coerente.

6

2

 • Desenvolve o tema proposto, evidenciando, de forma pertinente e clara, a relação 
entre os elementos apresentados para os tópicos de orientação, explorando uma 
das linhas de análise.

 • Organiza os conteúdos de forma coerente.

4

1

 • Desenvolve o tema proposto, evidenciando, de forma superficial, a relação entre 
os elementos apresentados para os tópicos de orientação, explorando uma 
ou duas linhas de análise. 

 • Organiza os conteúdos com algumas falhas de coerência.

2

C
 ‒

 In
te

gr
aç

ão
 d

os
 d

oc
um

en
to

s 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, de forma pouco pertinente e com falhas, informação contida em, pelo 
menos, dois documentos para fundamentar a análise apresentada.

2

Nota –  Qualquer 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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4. Versão 1 – (C);  Versão 2 – (B)  ................................................................................................. 14 pontos

5. ....................................................................................................................................................  14 pontos

Versão 1:   (a) → (2); (4)     (b) → (1); (3); (5)     (c) → (6); (7) 
Versão 2:   (a) → (1); (7)     (b) → (2); (5); (6)     (c) → (3); (4)     

Níveis Descritores de desempenho Pontuação

3 Associa corretamente 7 ou 6 elementos. 14

2 Associa corretamente 5 ou 4 elementos. 10

1 Associa corretamente 3 ou 2 elementos. 6

GRUPO IV

1. ....................................................................................................................................................  18 pontos

Tópicos de resposta:
 • [aproximação à comunidade internacional]  enquanto no documento 1 – perspetiva do Programa 
do V Governo Provisório – se defende que o regime saído da Revolução de Abril permitiu ao país 
quebrar o isolamento internacional OU recuperar a aceitação dos organismos internacionais: «não 
é no isolamento internacional [...] que se poderá obter um ambiente internacional propício» OU 
«estabelecer relações justas e paritárias com todos os países do mundo», no  documento 2 – perspetiva 
do Manifesto eleitoral do Partido do Centro Democrático Social – defende-se que o programa 
ideológico dos governos provisórios no período revolucionário afastou o país do mundo ocidental: 
«Portugal aproximou-se demasiado do bloco soviético» OU «Portugal distanciou-se da Europa» OU 
«Portugal inspirou desconfiança à NATO»;

 • [áreas geográficas privilegiadas]  enquanto no documento 1 se defende o estabelecimento de 
relações privilegiadas com os países socialistas e do chamado Terceiro Mundo, no quadro de uma 
colaboração com todos os países: «estreita ligação às forças progressistas de todo o mundo, sem 
distinção de blocos ou de zonas de influência» OU «estabelecer relações justas e paritárias com todos 
os países do mundo [...] que estejam em condições de melhor compreender e apoiar o nosso processo 
revolucionário rumo ao socialismo» OU «desenvolvimento das relações com os países do Terceiro 
Mundo» OU «acelerar a intensificação de relações com os países socialistas do Leste», no documento 2 
defende-se o favorecimento da Europa e do eixo atlântico nas relações externas: «Portugal é um país 
latino, europeu, ibérico e atlântico, e é neste condicionalismo que a sua política externa deverá ser 
traçada»;

 • [relações com as antigas colónias] enquanto no documento 1 se defende a viabilidade da 
manutenção de relações diplomáticas com os antigos territórios coloniais: «estabelecer relações 
justas e paritárias com [...] aqueles a quem nos ligam laços históricos profundos», no documento 2 
defende-se como inevitável o afastamento das ex-colónias devido ao radicalismo ideológico dos 
movimentos independentistas: «a forçada radicalização dos movimentos e dos governos e o seu 
alinhamento afastou de Lisboa [...] os caminhos de África»;

 • [impacto internacional da descolonização] enquanto no documento 1 se defende que o 
governo português colaborou com os organismos internacionais para mitigar os efeitos nefastos da 
descolonização: «o Governo prosseguirá ativamente negociações a nível bilateral e internacional, 
no âmbito das Nações Unidas», no  documento 2 defende-se que as opções ideológicas inerentes 
ao processo de descolonização acentuaram as tensões e a instabilidade política em África: 
«O empenhamento ideológico que presidiu à descolonização [...] é responsável pelo agudizar das 
tensões internacionais» OU «abertura de novas zonas de instabilidade e [...] conflito permanente»;
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 • [proteção aos portugueses das colónias] enquanto no documento 1 se defende que o governo 
procurou assegurar os interesses dos portugueses residentes no Ultramar (OU dos «retornados»), 
no contexto dos problemas desencadeados pelo processo de descolonização (OU da transição do 
poder para os movimentos independentistas): «particular atenção merecem os problemas desses 
muitos milhares de retornados portugueses» OU «o Governo prosseguirá ativamente negociações 
[...] para que seja dado o necessário apoio às operações de assistência a refugiados e populações 
deslocadas», no documento 2 defende-se que a debilidade da política dos governos provisórios face 
às antigas colónias comprometeu a defesa dos interesses dos portugueses que aí viviam: «Portugal 
tem praticado com as antigas colónias uma grave política de fraqueza, sem defender eficazmente [...] 
a vida e os bens dos portugueses que lá viviam ou vivem».

A classificação final da resposta resulta da soma das pontuações atribuídas em cada um dos parâmetros seguintes:
A ‒ Identificação e Comparação ..................................................................................................................... 12 pontos
B ‒ Documentos ............................................................................................................................................. 4 pontos
C ‒ Comunicação ........................................................................................................................................... 2 pontos

Parâmetros Níveis Descritores de desempenho Pontuação

A 
‒ 

Id
en

tifi
ca

çã
o 

e 
C

om
pa

ra
çã

o

4

 • Compara, de forma completa, as duas perspetivas sobre a política externa 
portuguesa no período entre a Revolução de Abril e a constitucionalização da 
democracia, expressas nos documentos 1 e 2, quanto a dois aspetos em que 
se opõem.

12

3  • Compara, de forma completa, as duas perspetivas quanto a um aspeto em que se 
opõem e, de forma incompleta, quanto a um outro aspeto. 9

2

 • Compara, de forma completa, as duas perspetivas quanto a um aspeto em que 
se opõem. 

OU
 • Compara, de forma incompleta, as duas perspetivas quanto a dois aspetos em 
que se opõem.

6

1

 • Compara, de forma incompleta, as duas perspetivas quanto a um aspeto em que 
se opõem.

OU
 • Identifica apenas aspetos em que as duas perspetivas se opõem.

3

B 
‒ 

D
oc

um
en

to
s 2  • Integra excertos relevantes dos dois documentos para fundamentar os dois 

aspetos em que as duas perspetivas se opõem, podendo apresentar falhas pontuais. 4

1

 • Integra excertos relevantes dos dois documentos para fundamentar um dos 
aspetos em que as duas perspetivas se opõem, podendo apresentar falhas pontuais.  

OU
 • Integra, com falhas, excertos relevantes dos dois documentos para fundamentar 
os dois aspetos em que as duas perspetivas se opõem.

2

C
 ‒

 C
om

un
ic

aç
ão 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.

2

1

 • Utiliza a terminologia específica da disciplina com imprecisões.
E/OU

 • Apresenta um discurso com eventuais falhas que comprometem parcialmente 
a sua clareza.

1

Nota –  Qualquer 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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ITENS VERSÃO 1 VERSÃO 2 PONTUAÇÃO

2. (B) (D) 14

3. (D) (B) 14

4. Versão 1 – II e III;  Versão 2 – I e IV ...........................................................................................  14 pontos

COTAÇÕES

As pontuações obtidas nas respostas a estes 
11 itens da prova contribuem obrigatoriamente 
para a classificação final.

Grupo
SubtotalI I II III III III III IV IV IV IV

2. 3. 1. 1. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.
Cotação (em pontos) 14 14 14 14 20 14 14 18 14 14 14 164

Destes 4 itens, contribuem para a classificação 
final da prova os 2 itens cujas respostas 
obtenham melhor pontuação.

Grupo I

Subtotal

1.

Grupo II

2. 3.

Grupo III

2.
Cotação (em pontos) 2 x 18 pontos 36
TOTAL 200


