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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 
(A Resistência das Democracias Liberais) 

 

Documento 1  

Programa eleitoral da Frente Popular, em Espanha 
(15 de Janeiro de 1936) 
 

Os republicanos […] consideram conveniente aprovar uma série de medidas que visem a salvação do camponês, do pequeno 
e médio agricultor, não só por ser obra de elementar justiça, mas porque constitui a base mais firme da reconstrução 
económica nacional. 
Para a reforma da propriedade da terra, aprovarão uma nova Lei de Arrendamentos. Estimularão as formas de cooperação 
e fomentarão as explorações colectivas. […] A nossa indústria não poderá sair da depressão em que se encontra se não se 
proceder a uma reorganização de todo o complexo sistema de apoios e protecções que o Estado dispensa […]. 
Os republicanos consideram as obras públicas não só um meio de realizar os serviços habituais do Estado ou um método 
conjuntural e imperfeito de resolver o desemprego, mas sim como um grande meio para investir em sectores da economia 
voltados para a produção de riqueza e fonte de progresso […]. Levar-se-ão a cabo grandes planos de construção de 
habitações […], portos, vias de comunicação, obras de irrigação […]. 
A política republicana tem o dever de melhorar as condições morais e materiais dos trabalhadores […]. [Os republicanos] 
estão de acordo em: restabelecer a legislação social […]; reorganizar a jurisdição do trabalho […]; alterar a tendência de 
desvalorização dos salários rurais, verdadeiros salários de fome, fixando salários mínimos. 
 

Pierre Brouè, La révolution espagnole (1931-1939), Paris, Flammarion, 1973 (adaptado) 
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Teste de Avaliação nº 2 

Cartaz da 
organização 
sindical 
francesa 
«Confederação 
Geral do 
Trabalho» 
(1936) 

Cartaz da organização 
conservadora 
francesa  
«Ordem e Bom 
Senso» (1936) 

Tradução: 
Confederação Geral do Trabalho 
A semana de 40 horas libertará os lares dos 
operários da incerteza e da miséria criadas 
pelo desemprego. 

Semana de 40 horas 
Diminuição da Qualidade de Vida, Aumento dos Preços, 
Desemprego, Diminuição das Vendas, Miséria, Carestia de 
Vida. 
Uma vez mais enganado pela Internacional, o trabalhador 
francês deixar-se-á seduzir por uma miragem? 

Tradução: 
S.F.I.O. [Secção 
Francesa da 
Internacional 
Operária] 
C.G.T. 
[Confederação 
Geral do 
Trabalho] 



I.1 Identifique três das características da política económica e social consagrada no programa eleitoral da Frente Popular, 
em Espanha, expressas no documento 1. [2 valores] 
 
I.2 Compare as duas perspectivas expressas, respectivamente, nos documentos 2 e 3, relativas à legislação laboral aprovada 
durante o governo da Frente Popular, em França. [3 valores] 
 
 

Grupo II 
(Afirmação da Ordem e das Ideias Conservadoras no Estado Novo) 

 
Documento 4  

Mensagem do presidente Óscar Carmona à Assembleia Nacional, na abertura da 1.ª sessão legislativa do Estado Novo 
(11/01/1935) 
 

    Em quase todo o período decorrido de Outubro de 1910 a Maio de 1926, as divisões e lutas internas, que aliás vinham já 
de longe, mas se enraizaram e intensificaram no novo regime, agravavam cada vez mais a situação de Portugal. O espírito 
de facção, de intolerância, de anarquia, começando mal-avisadamente por ferir as crenças dos portugueses, tornara 
instável a chefia do Estado, minara a força dos Governos, desordenara a administração, desorientara a economia, e tendia a 
arruinar a Nação, arriscando perigosamente o seu destino. […] 
   Continuaram desde então a agravar-se as calamidades nacionais, e a consciência pública reclamou por fim, como caso 
extremo de salvação, que o exército, única força ainda organizada na desorganização geral, tomasse sobre si banir da 
governação as engrenagens partidárias e criar as condições de governo para a obra de renovação que urgia fazer em 
Portugal. […] 
   A estabilidade da Presidência da República, a força do Governo, a segurança interna, a confiança pública, a formação de 
forte consciência nacional – garantias essenciais da ordem e do trabalho na paz – são conquistas definitivamente 
asseguradas. […] 
   A obra de ressurgimento material e moral do Estado e da Nação, exigida pelo atraso e abatimento gerais, foi traçada com 
a largueza compatível com os recursos […] a que dão consistência e estímulo a ordem das finanças e o equilíbrio do 
Tesouro. 
   O Acto Colonial, a Constituição Política, os próprios Estatutos da União Nacional sintetizaram os mais altos ideais da 
restauração e da grandeza pátrias […]. Está ali na essência […] o programa de direito político, social, económico, familiar, 
individual, assente na realidade de algumas verdades supremas, nas tradições pátrias, nos factos indestrutíveis do nosso 
tempo […]. 
   Começou-se a organização corporativa do Estado Novo, dominado pela equidade e prudência do Estatuto do Trabalho. Aí 
se consubstanciaram os princípios orientadores da economia e das relações entre os factores que nela intervêm, […] 
estabelecendo fecundo e consolador ambiente de paz no trabalho e apressando a constituição do Estado Corporativo. […] 
   Os velhos partidarismo e parlamentarismo, depois de se haverem desacreditado pelas suas obras, desapareceram em 
virtude das providências e benefícios da Ditadura Nacional, pela preponderância do interesse comum e da ideia de Nação 
organizada e pela evolução da mentalidade geral, cada vez mais hostil à repetição de erros passados e mais afecta às 
instituições que, baseados na experiência própria e alheia, vamos fazendo surgir. […] 
   Se há síntese que possa definir os objectivos que a Ditadura Nacional tomou […] é a existência de uma governação forte, 
ao mesmo tempo tradicionalista e progressiva, capaz de imprimir à vida nacional a direcção superior, e dotada de 
autoridade eficaz na concorrência das funções políticas, sociais e económicas das colectividades e dos cidadãos. 

 

Diário das Sessões da Assembleia Nacional, n.º 2, 12 de Janeiro de 1935, Secretaria da Assembleia Nacional 

 
II.1 Identifique três das críticas de Óscar Carmona à Primeira República. [3 valores] 
 
II.2 Explique três dos princípios políticos do Estado Novo referidos no documento 4. [3 valores] 

 
 

Grupo III 
(Dirigismo Económico e Social no Estado Novo – décadas de 1930 e 1940) 

 
Documento 5 

Discurso de Salazar (20 de Dezembro de 1933) 
 

Nós não aceitamos a luta de classes produtoras como facto histórico nem como princípio informador da organização 
económica e social. Os interesses mediatos, últimos dos indivíduos ou dos grupos, tendem para a unidade do interesse 
nacional. Mas os interesses imediatos do operário e do patrão, umas vezes, de operários e operários, outras, chocam-se 
amiúde na vida prática, […] sem que devamos deixar de conciliar os interesses opostos, […] em benefício da normalidade da 
vida económica. […] 
É necessário organizar os interesses materiais e morais da Nação – não abandonados a si próprios, às tendências da sua 
própria força, mas integrados na harmonia e no interesse comum que o próprio Estado representa.  
 

Salazar, Antologia – Discursos, Entrevistas, Artigos, Teses, Notas e Relatórios, 1909-1966, Coimbra, Coimbra Editora, Lda., 1966  



Documento 6 

Cartaz da colecção A Lição de Salazar (década de 1930) 

 

José Maria Brandão de Brito, «Da ditadura financeira ao difícil triunfo da industrialização»,  
in António Reis (dir.), Portugal Contemporâneo, vol. IV, Lisboa, Publicações Alfa, 1990 

 
Documento 7                                                                                                         

Distribuição da população activa por sectores de actividade em 1930, 1940 e 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Martins, «Visão sintética sobre as realidades estruturais e a sua evolução»,  
in Fernando Rosas (coord.), Portugal e o Estado Novo (1930-1960), Nova História de Portugal, vol. XII , Lisboa, Editorial Presença, 1992 (adaptado) 

 
III.1 Identifique três dos princípios do modelo de organização socioeconómica defendido por Salazar presentes no 
documento 5. [3 valores] 
 
III.2 Desenvolva o seguinte tema: 
 

A política económica e social do Estado Novo nas décadas de 30 e 40 do século XX. 
 

A sua resposta deve abordar, pela ordem que entender, três dos aspectos de cada um dos seguintes tópicos de 
desenvolvimento: 
• papel do Estado e corporativização da sociedade; 
• políticas agrícola e industrial; 
• programa de obras públicas. 
 

Deve integrar na resposta, além dos seus conhecimentos, os dados disponíveis nos documentos 5 a 7. [6 valores] 
 

FIM 
Bom Trabalho! 

O Professor, 
 Pedro Bandeira Simões 


