
 
 

Escola Secundária/3 da Rainha Santa Isabel, Estremoz   
 

Duração do teste: 90 minutos                27-Out-2011 
 

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende que não seja 
classificado. 
Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As respostas ilegíveis ou 
que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos. 
Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, apenas é 
classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 
As cotações dos itens encontram-se no enunciado da prova. 
 

 

Grupo I 
(Crises económicas e soluções políticas, do primeiro pós-guerra aos anos 30 do século XX) 

 
Documento 1  

As implicações do Tratado de Versalhes, segundo Keynes (1919) 
O tratado [de Versalhes] não inclui quaisquer disposições destinadas à recuperação económica da Europa – nada que faça 
dos impérios derrotados da Europa Central bons vizinhos, nada que estabilize os novos Estados da Europa, nada que 
permita recuperar a Rússia; também não promove de modo nenhum uma convenção de solidariedade económica entre os 
próprios aliados; em Paris, não se chegou a um acordo que permitisse restaurar as finanças desorganizadas da França e da 
Itália ou ajustar os sistemas do Velho e do Novo Mundo. […] 
    Deparamo-nos pois com o perigo de se assistir a uma rápida depressão do nível de vida das populações europeias, ao 
ponto de isso significar a fome para alguns (ponto esse a que já se chegou na Rússia e a que se está quase a chegar na 
Áustria). Os homens nem sempre morrem calmamente. Com efeito, a fome, que leva muitos deles à letargia e a um 
desespero impotente, leva outros temperamentos à nervosa instabilidade da histeria e a um desespero desaustinado. E 
estes, na sua aflição, podem vir a derrubar o que resta da organização social e submergir a própria civilização, ao tentarem 
satisfazer desesperadamente as avassaladoras necessidades dos indivíduos. 
 

John M. Keynes, «A Europa depois do Tratado», in A Grande Crise e Outros Textos, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 2009 
         (artigo escrito em 1919) (adaptado) 

 
Documento 2                                                                                                        Documento 3 

 
Evolução do comércio mundial (1921-1935) 
(Índice 100 = 1913) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anos 
Produtos 

Industriais 
Matérias-

Primas 
Total 

Mundial 

1921-1925 76,6 85,8 82,3 

1926-1930 103,4 114,1 110,1 

1931-1935 73,5 107,2 95,3 

Ano Letivo 2011/2012 
 

HISTÓRIA A 
 

12º D 
 

Teste de Avaliação nº 1 

Valentin Vásquez de Prada, História Económica Mundial, 
Porto, Livraria Civilização Editora, 1987 (adaptado) 
 

In 
 http://econ161.berkeley.edu/Econ_Articles/lal.html  
(consultado em 19/10/2011) (adaptado) 

 



I.1 Identifique três dos aspectos que caracterizavam a situação económico-social da Europa no rescaldo da Primeira Guerra 
Mundial, expressos no documento 1. [2 valores] 
 
I.2 Desenvolva o seguinte tema: 
 

Crises económicas e soluções políticas, do primeiro pós-guerra aos anos 30 do século XX. 
 

A sua resposta deve abordar, pela ordem que entender, três dos aspectos de cada um dos seguintes tópicos de 
desenvolvimento: 
•  impactos económicos e sociais da Grande Depressão; 
•  razões da afirmação do autoritarismo na Alemanha. 
 

Deve integrar na resposta, além dos seus conhecimentos, os dados disponíveis nos documentos 1 a 3. [5 valores] 
 
 
 

Grupo II 
(Das Fragilidades do Regime Republicano Português à Ditadura Militar) 

 
Documento 4  

Conferência de Cunha Leal na Sociedade de Geografia (17 de Dezembro de 1923) 
 

Os políticos não têm sabido actuar e têm-se limitado a dizer palavras. Para o público, nós somos seres especiais 
que consomem o tempo em bizantinas discussões […].  

As sociedades actuais apresentam evidentes sinais de desagregação, sendo o principal o enfraquecimento do 
Poder central. […]  

O Poder curva-se perante os desordeiros sociais, permitindo o estabelecimento duma confusão que a maiores 
misérias nos conduzirá. Há, portanto, que estabelecer a verdadeira ordem: reprimindo os de cima ao pretenderem que os 
de baixo paguem tudo; reprimindo os de baixo quando queiram implantar, em nome de falsos princípios, a desordem da 
sociedade! 

Deste Poder que se humilha como um mendigo, numa altura em que lhe são exigidos todos os heroísmos, faz parte 
o Parlamento liberal – instituição caduca que é necessário não eliminar, mas transformar. […] Reparemos, quanto a 
ditaduras, que, de facto, elas surgem sempre que são necessárias. […] 

A Itália, que vivia em conflitos sociais permanentes e com um Parlamento que se tornara numa razão de 
desordem, encontrou um homem que, em determinado momento, encarnou os desejos colectivos. Esse homem […] impôs 
a ordem onde havia a desordem, e hoje a Itália é uma nação que progride e se impõe à consideração geral. […] 

Entre nós existe, também, a necessidade urgente duma reacção! Os partidos estão minados por elementos de 
desorganização. [...] Então o que se impõe? A resistência dos partidos à dissolução, a sua depuração e o respeito aos 
princípios da ordem. Isto é absolutamente necessário, representando, para a República, a garantia da sua vida! 

Mas os partidos e os homens públicos só podem fazer alguma coisa e lutar com probabilidades de êxito desde que 
se apoiem na única força que ainda se mantém disciplinada, através de todos os cataclismos da Nação: a Força Armada! […] 
O Exército não deve, realmente, actuar contra os partidos, mas tem o direito de fazer ouvir a sua voz e de indicar aos 
poderes públicos que, se lhe compete neutralizar as ameaças de dissolução da sociedade portuguesa, também lhe compete 
o direito de falar – sob pena de se perder tudo, absolutamente tudo, em Portugal. […] 

Que façam essa tentativa, em Portugal, os políticos que forem os melhores para governar; mas que a façam, 
urgentemente, porque, se continuarmos com Governos que não governam e são apenas vagos fantasmas, a quem se pede 
que nada façam, sob pena de serem derrubados por uma revolução, então a República e a Pátria perder-se-ão. […] 

As dificuldades de solução dos problemas económicos e financeiros todos V. Exas. As conhecem. Não há um 
pensamento fixo e obstinado de reduzir as despesas, porque todos se revoltam contra os que querem encarar o problema a 
sério. Há organismos numerosos que estão condenados a uma função parasitária. […] Tocar nisso, porém, é impossível, 
porque os politicões não deixam mexer nas clientelas, e as clientelas conservam-se, à cautela, de armas na mão, prontas 
para a revolta. 

Por falta de recursos financeiros, a economia nacional vê paralisado o seu pleno desenvolvimento. E, como 
consequência de tudo isto, a moeda portuguesa desvaloriza-se, continuamente, e a fome e a miséria invadem os lares dos 
que trabalham. […] 

Nestas condições, a ditadura impõe-se, nesta hora, como necessidade inadiável. 
 

Cunha Leal, Eu, os Políticos e a Nação, Lisboa, Portugal-Brasil, 1926 (adaptado) 
 
 

I.1 Identifique três dos aspectos políticos que, na perspectiva do autor, caracterizavam a instabilidade da Primeira 
República na década de 1920. [2 valores] 
 
I.2 Enuncie quatro dos factores de ordem económico-social que, segundo o autor, fragilizavam o regime republicano.          
[3 valores] 

 
 



 
 

Grupo III 
(Emergência e Afirmação dos Fascismos na Europa após a Primeira Guerra Mundial) 

 

 

Documento 5 

 

Política externa no programa do Partido Nacional Fascista (1921) 
   Que a Itália reafirme o direito à sua completa unidade histórica e geográfica, mesmo onde ela ainda não foi alcançada; 
desempenhe a sua função de baluarte da civilização latina no Mediterrâneo; afirme sobre os povos de nacionalidade 
diversa anexados à Itália o firme e estável império da sua lei. […] 
   O Fascismo não acredita na vitalidade e nos princípios que inspiram a chamada Sociedade das Nações, na medida em que 
nem todas as nações aí estão representadas e aquelas que o estão não se encontram em pé de igualdade. […] A expansão 
comercial e a influência política dos tratados internacionais devem tender a uma maior difusão da Italianidade no mundo. 
[…] Os tratados internacionais devem ser revistos e modificados nas partes que se manifestaram inaplicáveis e devem por 
isso ser regulados segundo as exigências da economia nacional e mundial. O Estado deve valorizar as colónias italianas no 
Mediterrâneo e de Além-Mar com instruções especiais [...]. 
 

Mirella Bartolotti, O Fascismo – Origens e análise crítica, Lisboa, Edições 70, 1975 
 
 
 
 
 

Documento 6                                                                                            Documento 7 

 

 

 

 

 

 

In 
http://specialcollections.library.wisc.edu/exhibits/Fascism/Images/ 
FRY46.html (consultado em 19 de Outubro de 2011) 

Franklin H. Littell, «First They Came for the Jews», Christian 
Ethics Today, Journal of Christian Ethics, 9, vol. III, 1 (1997), 
in       
http://www.christianethicstoday.com/issue/009/Issue_009_
February_1997.htm (consultado em 19 de Outubro de 2011) 
(adaptado) 



Documento 8                                                                                                         

 

 

 

 

 
II.1 Identifique três das críticas do Partido Nacional Fascista à nova ordem internacional decorrente da Primeira Guerra 
Mundial, reflectidas no documento 5. [2 valores] 
 
II.2 Desenvolva o seguinte tema:  
 

A doutrina e as práticas totalitárias fascistas na Europa, entre 1919 e 1945. 
 

A sua resposta deve abordar, pela ordem que entender, três dos aspectos de cada um dos seguintes tópicos de 
desenvolvimento: 
•  princípios ideológicos dos fascismos; 
•  enquadramento de massas e repressão política; 
•  racismo nazi. 
 

Deve integrar na resposta, além dos seus conhecimentos, os dados disponíveis nos documentos 5 a 8. [6 valores] 

 
 

FIM 
 
 
 
 
 

Bom Trabalho! 
 

O Professor, 
 Pedro Bandeira Simões 

Marc Nouschi, Breve Atlas Histórico do Século XX, Lisboa, Instituto Piaget, 1999 (adaptado) 
 


