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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 final do enunciado da prova. 
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Documento 1 

Duas Europas em 1946 
 

Uma sombra cai sobre o espaço recentemente iluminado pela vitória aliada. Ninguém sabe o que a 
Rússia e a sua organização internacional comunista entendem fazer a curto prazo e quais os limites do seu 
movimento de expansão e proselitismo. Tenho uma imensa admiração pelo valente povo russo e pelo meu 
camarada de guerra, o marechal Estaline. […]. No entanto, é meu dever expor-vos alguns factos da situação 
actual da Europa. 

Se Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, ergueu-se e caiu uma cortina de ferro. Por de trás desta 
linha encontram-se todas as capitais de antigos Estados da Europa Central e de Leste. Varsóvia, Berlim, Praga, 
Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia, todas as cidades ilustres e as populações se encontram sob a 
esfera soviética, todas submetidas, de uma maneira ou outra, à influência soviética e ao controlo apertado e, 
nalguns casos, crescente de Moscovo. Somente Atenas é livre de decidir o seu futuro em eleições livres, sob 
vigilância de observadores ingleses, norte-americanos e franceses. […]. 

Os partidos comunistas, que eram muito fracos em todos os Estados do Leste europeu, obtiveram uma 
proeminência e poder que ultrapassam a sua importância e visam exercer, em toda a parte, um controlo 
totalitário. Por toda a parte, instalam-se governos policiais e, salvo o caso da Checoslováquia, já não existe uma 
verdadeira democracia na Europa de Leste. 
 

Winston Churchill, Discurso proferido na Universidade de Fulton, EUA, em Março de 1946, in Les Mémoires de l’Europe, vol. VI 

 

I.1 Indique os principais acontecimentos a que alude o documento 1. (2 valores) 
 

I.2 Localize no espaço e no tempo esses acontecimentos. (2 valores) 
 

I.3 Identifique três agentes históricos que estiveram envolvidos e que influenciaram esses mesmos 
acontecimentos. (2 valores) 
 

I.4 Apresente uma causa e uma consequência para a Europa, segundo o autor do discurso, do que se estava a 
passar. (4 valores) 
 

I.5 Considerando a opinião do orador, analise a conjuntura política que caracterizou a Europa nos anos que se 
seguiram à Segunda Guerra Mundial. (10 valores) 
 

FIM 
Bom Trabalho! 
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Tópicos de Resolução 
 

I.1  
O documento 1 alude ao pós-II Guerra Mundial, que originou a divisão do mundo em dois blocos político-
militares. Estamos, portanto, perante o advento da Guerra Fria. 
 
I.2  
Para localizar no espaço e no tempo estes acontecimentos poderemos referir-nos à Europa, nomeadamente a 
Europa de Leste, onde, segundo o orador, “caiu um a cortina de ferro”, mas devemos também referir o resto do 
Mundo, quanto à Guerra Fria, identificando os pólos político-militares: Estados Unidos da América e União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quanto ao tempo, falamos do século XX, meados do século XX, podendo referir 
a data do documento: 1946. 
 
I.3  
A questão é algo ambígua com o objectivo de provocar o estudante. Aqui podemos falar de Nações, e podemos 
identificar três das participantes na II Guerra Mundial ou podemos falar em personalidades, líderes políticos e 
militares do período da guerra e do pós-guerra. O próprio autor do discurso pode ser identificado. 
 
I.4  
Neste item, como nos outros, o objectivo não é aferir os conteúdos, mas a capacidade de distinguir causa de 
consequência. Assim, poderiam ser genericamente apresentadas a II Guerra Mundial como causa e a Guerra Fria 
como consequência, por exemplo. 
 
I.5 
Documento: Churchill denuncia a divisão da Europa por uma “cortina de ferro”, em consequência do crescimento 
da influência soviética nos países do Centro e Leste europeus. O orador denuncia também a forma totalitária 
como os partidos comunistas destes países se instalam no Poder, em prejuízo da democracia liberal. 
 
- Emergência de diferentes proposta políticas e económicas por americanos e soviéticos, logo nas primeiras 
conferências de paz; a rivalidade entre os EUA e a URSS e a dissolução da aliança vitoriosa sobre o nazi-fascismo. 
 
- Primeiros focos de tensão gerados no desrespeito, por parte de Estaline, dos compromissos assumidos 
relativamente à democratização (à maneira ocidental) dos territórios subtraídos à dominação nazi por acção do 
Exército Vermelho. 
 
- O expansionismo soviético, no Leste: organização de democracias populares segundo o modelo político e 
económico da URSS – centralismo democrático e nacionalização da economia. 
 
- A resposta americana, visando o reforço da sua posição no Ocidente: a adopção do modelo democrático 
liberal, na organização política, e do modelo capitalista, para a organização económica. 
 
- Oposição ideológica radical entre as duas super-potências, abrindo caminho ao antagonismo da Guerra Fria 
que se segue. 
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