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Tópicos de Resolução 
 

 
I.1 
 
> Identificação clara de três dos seguintes aspectos que caracterizavam a situação económico-social da Europa no rescaldo 
da 1.ª Guerra Mundial: 

– desorganização financeira; 
– desajustamento do sistema monetário internacional; 
– deterioração do nível de vida; 
– fome; 
– agitação social. 

> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 
 
 
I.2 
 
> Desenvolvimento claro e organizado do tema «Crises económicas e soluções políticas, do primeiro pós-guerra aos anos 30 
do século XX», abordando três dos aspectos a seguir referidos para cada um dos dois tópicos de orientação da resposta: 
Impactos económicos e sociais da Grande Depressão 

– retirada dos capitais e retracção dos investimentos norte-americanos após 1929; 
– falência de empresas e quebra da produção; 
– aumento do desemprego (doc. 3) e agitação social; 
– diminuição do consumo; 
– redução do fluxo das trocas comerciais (doc. 2); 
– adopção de políticas económicas proteccionistas. 

Razões da afirmação do autoritarismo na Alemanha 
– imposições do tratado de Versalhes (doc. 1); 
– inflação galopante e desvalorização do marco; 
– elevadas taxas de desemprego e miséria social agravadas pela crise de 1929 (doc. 3); 
– descrença na eficácia governativa das democracias parlamentares; 
– receio da afirmação do comunismo na Alemanha por parte das classes médias e da classe alta; 
– exploração do descontentamento social pela propaganda do Partido Nazi OU aumento progressivo do peso 

eleitoral do Partido Nazi (doc. 3). 
> Integração, de forma oportuna e sistemática, de três ou de dois documentos. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 
 
 
II.1 
 
> Identificação clara de três dos seguintes aspectos políticos que, na perspectiva do autor, caracterizavam a instabilidade da 
Primeira República na década de 1920: 

– ineficácia do Parlamento e do Governo; 
– enfraquecimento do poder central; 
– clima generalizado de desordem; 
– desorganização dos partidos ou lutas partidárias; 
– influência do clientelismo político. 

> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 

Ano Letivo 2011/2012 
 

HISTÓRIA A 
 

12º D 
 

Teste de Avaliação nº 1 



II.2 
 
> Enunciado claro de quatro dos seguintes factores de ordem económico-social que, segundo o autor, fragilizavam o regime 
republicano: 

– fraco desenvolvimento económico; 
– falta de recursos financeiros; 
– défice orçamental; 
– desvalorização da moeda; 
– fome e miséria; 
– instabilidade social. 

> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 
 
 
III.1 
 
> Identificação clara de três das seguintes críticas do Partido Nacional Fascista à nova ordem internacional decorrente da 
1.ª Guerra Mundial: 

– fronteiras da Itália impostas nos tratados aprovados após a 1.ª Guerra Mundial; 
– não reconhecimento do poder e da influência da Itália no Mediterrâneo e no mundo; 
– fragilidade e princípios da Sociedade das Nações; 
– inaplicabilidade e ineficácia dos tratados internacionais. 

> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 
 
 
III.2 
 
> Desenvolvimento claro e organizado do tema «A doutrina e as práticas totalitárias fascistas na Europa, entre 1919 e  
1945», abordando três dos aspectos a seguir referidos para cada um dos três tópicos de orientação da resposta: 
Princípios ideológicos dos fascismos 

– nacionalismo e expansionismo (docs. 1 e 4); 
– autoritarismo e totalitarismo do Estado (docs. 3 e 4); 
– negação dos direitos individuais (docs. 3 e 4); 
– culto do chefe como símbolo do poder e da unidade nacional (doc. 2); 
– culto da força e da violência (docs. 2, 3 e 4); 
– corporativismo, com a submissão de todos interesses ao interesse do Estado; 
– recusa dos princípios do sistema político liberal OU parlamentar OU democrático OU socialista OU comunista. 

Enquadramento de massas e repressão política 
– propaganda e manifestações de massas (doc. 2); 
– organizações oficiais da juventude: Juventude Fascista (doc. 2) OU Juventude Hitleriana; 
– proibição dos sindicatos livres e criação de organizações oficiais dos trabalhadores; 
– partido único: Partido Nacional Fascista (doc. 1) OU Partido Nacional--Socialista/Partido Nazi; 
– milícias armadas: Camisas Negras (doc. 2) OU SS e SA; 
– polícia política (OVRA OU Gestapo) e censura; 
– perseguição, prisão e eliminação de opositores políticos e de resistentes nos campos de concentração e de 

extermínio (docs. 3 e 4). 
Racismo nazi 

– defesa de uma teoria racista, adoptada como política de Estado, que advogava a superioridade da «raça ariana»; 
– políticas de perseguição aos judeus, considerados a «raça inferior» (anti--semitismo): deportação de judeus para 

guetos e campos de concentração, onde eram sujeitos a trabalhos forçados OU genocídio nos campos de concentração e de 
extermínio em massa («solução final» OU holocausto OU shoah) (docs. 3 e 4); 

– perseguição e eliminação de outras «raças» consideradas inferiores: ciganos, eslavos (doc. 4); 
– eugenismo como forma de «apuramento da raça ariana»: eliminação dos deficientes e dos doentes crónicos OU 

proibição de casamentos mistos OU perseguição e eliminação de homossexuais. 
> Integração, de forma oportuna e sistemática, de quatro ou de três documentos. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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