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FICHA EXAME DE HISTÓRIA – 9 º ANO 

 
 
1. Porque se pode afirmar que uma das principais características da I República foi o seu 
anticlericalismo? Exemplifica a tua resposta com duas medidas anticlericais tomadas pelos 
governantes nessa época. 
 
 
2. Lê o texto e responde às questões. 
 
 

Porque foi Portugal para a guerra? 
 

A teoria tradicional (…) baseia-se, essencialmente, na tese colonial: Portugal entrou na guerra para 
salvar as colónias. (…) A tese colonial é (…) uma tese verdadeira. Verdadeira mas incompleta. É 
incompleta porque a questão colonial, por si só, não basta para explicar a entrada em guerra e não 
explica, sobretudo, o tipo de intervenção militar, a hierarquização e a escolha do teatro de 
operações. (…) A soberania e a integridade coloniais poderiam garantir-se com uma outra 
estratégia e uma outra escolha dos teatros de operações. (…) 
A segunda teoria explicativa para a entrada de Portugal em guerra baseia-se, fundamentalmente, 
na tese europeia-peninsular. (…) Dito de outro modo, o tema do perigo espanhol. Em suma, 
Portugal entrou na guerra para conquistar dois objetivos: o primeiro, vago e longínquo, a 
reconquista do lugar perdido no concerto das nações, ao nível europeu; o segundo concreto e 
imediato, afastar o perigo espanhol no quadro peninsular. 
 

2.1 Quais são as duas teses explicativas da entrada de Portugal na I Guerra? 
2.2 De que forma a tese tradicional explica a entrada de Portugal na I Guerra? 
2.3 Que razões aponta o autor do texto para ilustrar que essa tese não explica em absoluto 

a entrada de Portugal na guerra? 
2.4 Dos dois objetivos apontados pelo autor na segunda teoria, qual é o mais relevante? 

 
3. Explica de que forma a crise económica influiu na ascensão de António de Oliveira Salazar ao 
poder. 

 
4. Responde a uma das seguintes questões. 

4.1. Completa o esquema. 
 

 
 
  4.2. Identifica três regimes ditatoriais da Europa dos anos vinte e trinta e apresenta duas 

características de um deles. 

Crise Económica  

dos anos Trinta potenciou:  

Na Alemanha: 

Regime _____________________ 

Na Itália: 

Regime _____________________ 

Em Portugal: 

Regime ______________________ 
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5. Explica a imagem. 
 

  
 
 

 
6. A imagem abaixo é uma carta particular, enviada de Moçambique para Portugal na época do 

Estado Novo. Explica porque foi ocultado parte do texto e relaciona a tua resposta com a 
questão das liberdades individuais no Estado Novo. 

 
 
 

7. Lê o texto e responde a uma das 
seguintes questões.  

 
Até à década de 50 do século passado, o nível de 
industrialização do país mantinha-se baixo. A 
maioria da população continuava empregue na 
agricultura. Com os Planos de Fomento Económico, 
o Estado Novo operou uma viragem no 
desenvolvimento económico português … 

 
7.1. Explica porque se afirma no texto que se 
verificou a partir de certa altura, uma viragem no 
desenvolvimento económico português. 

 
7.2. Enumera três mudanças sociais originadas pelo 
desenvolvimento económico das décadas de 
sessenta e setenta. 

 
 

8. Aponta duas razões para o crescente descontentamento interno relativamente à guerra 
colonial. 

 
9.  Explica porque se afirma que a Primavera Marcelista constituiu uma grande desilusão para 

os defensores da democratização do regime. 
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10. Das seguintes afirmações sublinha as que consideras corretas. 
 

 O descontentamento relativamente ao regime crescia devido à crise económica que se 
vivia. 

 O regime tinha-se democratizado, realizando eleições livres. 

 A revolução resultou, em parte, do descontentamento devido ao prolongamento da 
guerra colonial. 

 O regime passou a respeitar os direitos fundamentais e a liberdade individual. 
 

11. Escolhe, sublinhando-o, o texto correcto. 
 

A revolução de 25 de Abril de 1974, também conhecida como a Revolução dos Cravos, pôs fim 
a quase cinco décadas de ditadura em Portugal. Se antes da Revolução de 28 de Maio de 
1926, na denominada I República, havia eleições livres, foi só com o 25 de Abril que se deu 
uma verdadeira democratização do país, com a instituição do voto universal (na I República as 
mulheres não votavam e o voto masculino era censitário). 

 
 A revolução de 25 de Abril de 1974, também conhecida como a Revolução dos Cravos, pôs 
fim a quase cinco décadas de democracia plena em Portugal. Antes da Revolução de 28 de 
Maio de 1926, na denominada I República, havia eleições, mas apenas para a Presidência da 
República, sendo o voto censitário. Com o 25 de Abril deu-se um retorno a essa situação, 
instaurando-se de novo um regime semi-ditatorial.  

 
12. Aponta dois problemas surgidos com a descolonização das colónias africanas. 

 
 

 


