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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. 
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 
(O Estalinismo) 

Documento 1      Documento 2 
A supremacia política do                   Os Prisioneiros do Gulag (anos 30 do Século XX) 
Partido Comunista da União Soviética – Estaline (1924)  
Todos os grupos pequeno-burgueses penetram, de uma 
forma ou de outra, no Partido; eles trazem-lhe o espírito 
de hesitação e de oportunismo, o espírito de 
desmoralização e de incerteza. 
É neles, principalmente, que reside a fonte do 
fraccionismo e da desagregação, a origem da 
desorganização do Partido que eles minam do interior. 
Fazer a guerra ao imperialismo, tendo tais «aliados» na 
retaguarda, é expor-se a suportar o fogo dos dois lados 
[...]. A luta sem tréguas contra tais elementos e a sua 
expulsão do Partido são, pois, condição prévia do sucesso 
da luta contra o imperialismo. 

 
Estaline, Des Principes du Léninisme in Marc Nouschi,  

O Século XX, Instituto Piaget, 1996 
Le Pèlerin, 29 de Março de 1931 

 
I.1 Identifique três práticas políticas do estalinismo evidenciadas nos documentos 1 e 2. [6 valores] 
 

Grupo II 
(A Resistência das Democracias Liberais) 

Documento 3  

II.1 Desenvolva o seguinte tema: 
 
Crises económicas e soluções políticas nos EUA, do primeiro pós-
guerra aos anos 30 do século XX.  
 
A sua resposta deve abordar, pela ordem que entender, cinco dos 
aspectos do seguinte tópico de desenvolvimento: 
- política económica e social do presidente Roosevelt nos EUA. 
 
Deve integrar na resposta, além dos seus conhecimentos, os dados 
disponíveis no documento 3. 
 [14 valores] 
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Tópicos de Resolução 

 

I.1 
 
> Analisa as fontes 
 
>Identifica informação expressa nas fontes: 

· luta contra os grupos pequeno-burgueses, doc. 1; 
· expulsão do partido (“purga”), doc. 1; 
· repressão/campos de trabalhos forçados (Gulag), doc. 2 
 

> Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
II.1 
 
> Desenvolvimento claro e organizado do tema «Crises económicas e soluções políticas nos EUA, do primeiro pós-guerra 
aos anos 30 do século XX», abordando cinco aspectos do tópico de orientação da resposta: 
 
Política económica e social do presidente Roosevelt nos EUA 
– intervencionismo do Estado, concretizado no New Deal (doc. 4); 
– apoios do Estado às actividades produtivas (agricultura e indústria) (doc. 4); 
– criação de emprego, com o lançamento de grandes obras públicas pelo Estado; 
– instituição de medidas de protecção e segurança social, lançando as bases do Estado-providência; 
– relançamento do consumo. 
 
> Integração, de forma oportuna e sistemática, do documento. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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