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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 
(A Construção do Estado-Providência) 

 
Documento 1 

Criação do Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido, segundo o Ministro Aneurin Bevan (30 de Abril de 1946) 
 
A primeira razão pela qual necessitamos de um sistema nacional de saúde decorre do facto de concluirmos que o dinheiro 
não deve ser um obstáculo no acesso a um serviço de saúde eficaz. 
Embora seja verdade que o sistema nacional de seguros de saúde presta um serviço de clínica geral a cerca de 21 milhões 
de pessoas, a restante população tem de pagar sempre que necessita dos serviços de um médico. É fundamental para a 
gestão adequada da saúde que ninguém seja impedido de procurar assistência médica por razões económicas. 

 
Discurso do Ministro da Saúde Aneurin Bevan, na Câmara dos Comuns, em 30 de Abril de 1946, 

in http://www.sochealth.co.uk/history/secondread.htm 
 

Documento 2 
 

 
I.1. Explique três dos factores que contribuíram para a adopção das políticas económicas e sociais em que se enquadra a 
medida referida no documento 1. 
 
I.2. Desenvolva o seguinte tema, abordando quatro aspectos com ele relacionados: 
A afirmação do estado-providência, no segundo pós-guerra. 
Deve integrar na resposta, além dos seus conhecimentos, os dados disponíveis nos documentos. 
 

 

FIM 
 
 

Bom Trabalho! 
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Tópicos de Resolução 

 

I.1 
 
 
> Explicação clara de três dos seguintes factores que contribuíram para a adopção das políticas económicas e sociais em 
que se enquadra a medida referida no documento, articulada com a interpretação do documento: 

– grandes desigualdades sociais agravadas pelo capitalismo liberal; 
– degradação das condições de vida provocada pela Segunda Guerra Mundial; 
– vitória das democracias na Segunda Guerra Mundial; 
– necessidade de conter o avanço do comunismo nos países ocidentais; 
– afirmação das correntes políticas da social-democracia e da democracia-cristã. 
 

> Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da disciplina. 
 

 
 
 
 
 
I.2 
 
> Desenvolvimento claro e organizado do tema «A afirmação do Estado-Providência, no segundo pós-guerra.», abordando 
quatro aspectos do tópico de orientação da resposta: 
 
Afirmação do estado-providência no segundo pós-guerra 

– desenvolvimento e consolidação do estado-providência na Inglaterra – criação do Serviço Nacional de Saúde 
gratuito (doc. 1); 

– generalização da protecção social e dos sistemas de educação e de saúde (doc. 2); 
– contributo da social-democracia para o aprofundamento da intervenção do Estado na economia e para o 

alargamento das funções sociais do Estado (doc. 1); 
– contributo da democracia-cristã, baseado na doutrina social da Igreja, para a fundamentação das políticas 

económicas e sociais. 
 

> Integração, de forma oportuna e sistemática, do documento. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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