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Tópicos de Resolução 
 

 
I.1 
> Referência clara de três dos seguintes instrumentos de globalização da economia: 

– uniformização OU massificação dos gostos e dos hábitos culturais (doc. 1); 
– expansão das multinacionais OU transnacionais (doc. 1); 
– liberalização das trocas comerciais e de capitais; 
– utilização de tecnologias de informação e de comunicação. 
 

> Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 
 
> Utilização adequada e sistematicamente a terminologia específica da disciplina. 
 
 
I.2 
> Explicitação clara de três das seguintes evidências da hegemonia dos EUA no novo quadro internacional após a Guerra 
Fria: 

– prosperidade económica e mundialização de marcas norte-americanas (doc. 1); 
– supremacia militar expressa na presença militar norte-americana no mundo (doc. 2); 
– alargamento da NATO/OTAN a países da Europa de Leste após o fim do Pacto de Varsóvia, reforçando a 

influência dos EUA (doc. 2); 
– afirmação dos EUA como única superpotência militar na sequência do desmoronamento da URSS e do bloco 

comunista (doc. 2); 
– intervenções militares, unilaterais ou sob mandato de organizações internacionais, em várias regiões do mundo 

(doc. 2). 
 

> Interpretação completa dos documentos, por referência ao solicitado. 
 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
II.1 

> Desenvolvimento claro e organizado do tema «A afirmação política e económica da Europa Ocidental, dos anos 80 à 
atualidade», abordando três dos aspetos a seguir referidos para cada um dos dois tópicos de orientação da resposta: 

Consolidação económica da Europa comunitária desde a década de 1980 

–implementação do Sistema Monetário Europeu, com a adoção do ECU como divisa de referência; 

–criação do mercado único na sequência da aprovação do Ato Único; 

–instituição da União Económica e Monetária e da moeda única (euro) em alguns dos Estados da União Europeia; 

–utilização dos fundos comunitários no apoio à integração e no reforço da coesão económica e social (FEDER OU 
Fundo de Coesão OU outros); 

–transformação da União Europeia, reforçada pelos contínuos alargamentos, em potência comercial mundial de 
bens e serviços, no contexto dos pólos de desenvolvimento económico (docs. 3 e 4). 

Desafios e dificuldades na constituição de uma unidade política na Europa comunitária 

–crescente adesão de países às Comunidades Europeias, formadas no final da década de 50: três países do Norte 
da Europa em 1973; três países do Sul da Europa na década de 1980; dois países da Escandinávia e a Áustria em 1995; dez 
países em 2004 e dois países em 2007 do Centro e do Leste da Europa, após o desmoronamento do bloco comunista (doc. 
3); 

–aprofundamento crescente do projeto político europeu, consagrado em acordos e tratados: Acordos de Schengen 
OU Ato Único Europeu OU Tratado de Maastricht; 
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–instituição da União Europeia e da cidadania europeia (Tratado da União Europeia OU Tratado de Maastricht) 
assente em três pilares: o da Comunidade Europeia, o da Política Externa e de Segurança Comum e o da Justiça e Assuntos 
Internos; 

–dificuldades de consenso entre países da Europa comunitária e entre movimentos de opinião acerca do grau de 
integração europeia; 

–processo de aprovação do Tratado Constitucional e do Tratado de Lisboa. 

> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos quatro documentos. 

 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
 

III.1 

> Referência clara de três dos seguintes fatores que justificam a imigração para Portugal a partir da década de 90 do século 
XX: 

–dificuldades económicas nos países de origem dos imigrantes; 

–crescimento económico e oferta de trabalho em Portugal; 

–consolidação da democracia e estabilidade política em Portugal; 

–adesão de Portugal às Comunidades Europeias e acesso aos fundos comunitários. 

>Interpretação completa do documento, por referência ao solicitado. 

>Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 

 

III.2 

> Explicação clara de dois dos seguintes aspetos característicos de cada uma das questões transnacionais: 

Segurança 

–escalada dos atentados terroristas contra alvos civis (doc. 5) provocada pelo ressurgimento do fundamentalismo 
religioso OU pelo recrudescimento de conflitos étnicos e nacionalistas; 

–proliferação de redes internacionais de crime organizado: de tráfico de droga OU de armamento OU de pessoas 
OU de órgãos humanos; 

–dificuldade dos estados em combater as redes internacionais de crime organizado, devido aos seus métodos e aos 
seus meios de organização e de atuação; 

–proliferação e dificuldades de controlo, após a Guerra Fria, do armamento nuclear OU das armas químicas e 
biológicas; 

–reestruturação dos sistemas de segurança e de cooperação internacional no âmbito da ONU e de outras 
organizações internacionais, com vista ao combate aos problemas de insegurança. 

Migrações 

–desenvolvimento económico assimétrico, que justifica as migrações de população de países superpovoados e com 
escassez de recursos para países mais desenvolvidos e com melhores condições de vida (doc. 6); 

– aumento dos fluxos migratórios internacionais associado aos conflitos políticos e étnicos OU ao fim da Guerra 
Fria OU à globalização da economia; 

–crescimento da intolerância, da xenofobia e do racismo nos países de acolhimento, acentuado em períodos de 
crise; 

–desenvolvimento de políticas de integração dos imigrantes para responder à crescente multiculturalidade, 
promovidas por instituições e por organizações nacionais e internacionais. 

>Interpretação completa dos documentos, por referência ao solicitado. 

> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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