
APH: Miguel Monteiro de Barros 

 FICHA EXAME DE HISTÓRIA – 12º ANO 
 

MÓDULO 7 – PORTUGAL: O ESTADO NOVO 
Fonte 1 – A Constituição de 11 de Abril de 1933 
Artº 20º - Leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão do pensamento, do ensino, de 
reunião e associação, devendo, quanto, à primeira, impedir preventiva ou repressivamente a perversão 
da opinião pública na sua função de força social, e salvaguardar a integridade moral dos cidadãos, a 
quem ficará assegurado o direito de fazer inserir gratuitamente a rectificação ou defesa na publicação 
periódica em que foram injuriados, sem prejuízo de qualquer outra responsabilidade ou procedimento 
determinado na lei. 
Artº 34º - O Estado proverá a formação e desenvolvimento da economia nacional corporativa, visando a 
que os seus elementos não tendam a estabelecer entre si concorrência desregrada e contrária aos justos 
objectivos da sociedade e deles próprios, mas a colaborar mutuamente como membros da mesma 
colectividade. 

Marcelo Caetano, A constituição de 1933: estudo de direito político, Coimbra, Coimbra Editora, 1957 
 

Fonte 2 – O corporativismo 
No campo da actividade profissional não deve também o trabalhador estar só. Naturalmente ele terá 
tendência para se associar com outros a fim de defender melhor os interesses materiais e morais da 
profissão. Ora o sindicato profissional é, pela homogeneidade de interesses dentro da produção, a 
melhor base de organização do trabalho, e o ponto de apoio, o fulcro das instituições que tendem a 
elevá-lo, a cultivá-lo, a defendê-lo da injustiça e da adversidade. Na grande produção moderna, 
altamente concentrada, já não pode ter-se a pretensão de repor no velho aspecto familiar as relações 
do operário e do patrão; mas há que compensar o que por esse lado se perdeu com estabelecerem-se as 
relações na base do sindicato com a empresa. O sindicato pode substituir, à indefinida verdade de 
relações existentes com os diferentes factores da produção, tipos de soluções extensivas a todos os 
interessados da mesma ordem no que toca à remuneração e às condições do trabalho.  

Salazar, Discursos, 1º vol., 5ª edição, Coimbra Editora, 1961, pp. 206-7 

 
1. Em que consiste a “economia nacional corporativa” (fontes 1 e 2)? 
 

 
MÓDULO 8 – PORTUGAL: IMOBILISMO POLÍTICO E CRESCIMENTO ECONÓMICO DO PÓS-GUERRA A 

1974 
Fonte 1  – De indígena a cidadão  
Artº 2º - São considerados como indígenas das províncias da Guiné, Angola e Moçambique, os indivíduos de raça 
negra ou seus descendentes que, nascidos lá ou lá vivendo habitualmente, ainda não possuam a instrução e os 
hábitos individuais e sociais pressupostos para a aplicação integral do direitos público e privado dos cidadãos 
portugueses. São igualmente considerados indígenas os indivíduos nascidos de pai e de mãe indígenas em lugar 
estranho a estas províncias, tendo-se os pais fixado nelas temporariamente. (…) 
Artº 56º - Pode perder a condição de indígena e adquirir a cidadania o indivíduo que comprovar satisfazer as 
cinco condições seguintes: 

1- Ter mais de 18 anos; 
2- Falar correctamente a língua portuguesa; 
3- Exercer uma profissão, uma arte ou um ofício que lhe dê um rendimento necessário à sua subsistência e 
de seus familiares ou das pessoas que estão a seu cargo, ou possuir bens suficientes para o mesmo fim; 
4- Ter um bom comportamento e ter adquirido a instrução e os hábitos pressupostos para aplicação integral 

do direito público e privado dos cidadãos portugueses; 

5- Não ter sido considerado refractário no serviço militar ou desertor. 
Decreto-Lei Nº 39666 de 20 de Maio de 1954 – Estatuto dos Indígenas 
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Fonte 2 - O luso-tropicalismo 
Essa facilidade de convivência [do português] deveria dar lugar a uma audácia cada vez maior à 
aventura de se desenvolverem em povos de cor, para neles e em gentes mestiças, e não apenas brancas, 
sobreviverem os melhores valores portugueses e cristãos num mundo menos racista que o actual (…).  
[O luso-tropicalismo é] essa obra de amorosa assimilação do exótico que nenhum outro europeu 
realizou até hoje, igual ou sequer semelhante, nos trópicos. 

Gilberto Freyre, Um Brasileiro em Terras Portuguesas. Rio de Janeiro: José Olympio 1953, p. 15 e p. 24  
 

Fonte 3 - Segregação e assimilação 
Segregação e assimilação são formas políticas através das quais a colonização garante os seus 
privilégios contra a legítima vitalidade dos povos colonizados. Trata-se de manter uma barreira entre os 
níveis de vida das duas populações e de evitar que a direcção político-económica seja disputada contra o 
europeu. (...) Freyre se recusa em ver o funcionamento do aparelho colonial como sendo antes de tudo 
uma empreitada económica dirigida por um poder político. Essa recusa é a maior fraqueza da sua 
sociologia (...). No fundo, a mestiçagem foi largamente praticada (…) não em virtude de considerações 
morais ou visão política, mas por uma simples circunstância - o número extremamente reduzido de 
mulheres. 

Buanga Fele (pseudónimo de Mário de Andrade), “Qu'est-ce que 'le tropicalismo'?” in revista Présence Africaine, v. 9, n. 5, 
Out.-Nov. 1955, p. 27. 

 

Fonte 4 – “Estado unitário, pluricontinental e 
multirracial” 

Fonte 5 – Muitas raças, uma só nação 

A adopção do termo colónias é esporádica na 
tradição portuguesa (…) voltando a designar-se 
por províncias os territórios de além-mar. (…) 
Haverá sempre que ter em conta as 
dissemelhanças de estruturas institucionais, bem 
como de princípios básicos de política que, no caso 
de Portugal – Estado unitário, pluricontinental e 
multirracial – sempre haverão de determinar as 
suas relações com o exterior, numa base de 
igualitarismo rácico (…). 
Não será necessário acentuar que Portugal 
partilha os ideais expressos na Carta das Nações 
Unidas: mas por isso mesmo lamenta que os 
mesmos sejam deturpados na aplicação prática 
das respectivas disposições. 

Entrevista ao New York Times, 31 de Maio de 1961  
in Oliveira Salazar, Entrevistas, 1960-1966, Coimbra Editora, 

pp. 38-43 

 
 

 
Protesto de estudantes contra as decisões da ONU sobre a 

política africana de Salazar, Lisboa 

 
2. Com base nas fontes e nos teus conhecimentos, explica a política colonial portuguesa 

relativamente aos indígenas. 
Na tua resposta deves:  

 apontar as contradições existentes entre autores de fontes diferentes, 
justificando a tua resposta. 

 explicar a posição da ONU relativamente ao regime português. 
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Fonte 1 – A revolução nas ruas Fonte 2 – As causas da revolução        

 

 
Populares festejam, no dia de 25 de 
Abril, em cima de carro de combate 
na baixa de Lisboa 
 

No dia 24 de Abril o regime político construído por Salazar parecia 
tão consolidado como em 1968, quando Marcello Caetano fora 
nomeado, por Américo Tomás, presidente do Conselho. À 
superfície tudo decorria em plena rotina. 
Quarenta e oito horas depois, os espíritos concordavam que a sua 
queda havia sido irreversível e necessária. A rapidez com que a 
acção militar se desenrolou e a aparente facilidade da vitória do 
Movimento das Forças Armadas sobre as forças que defendiam o 
governo de Marcello Caetano concorreram para essa opinião. 
Uma sensação geral de alívio percorreu a sociedade: finalmente, 
o Estado desembaraçava-se do regime ditatorial e corporativista 
que tinha levado o país para o beco sem saída da guerra colonial. 
Com efeito, o país assistia, desorientado e mal informado, por 
causa da censura e da ausência de liberdades públicas, à 
justaposição de problemas políticos, sociais e económicos que, 
isolados uns dos outros, já seriam suficientemente graves, para, 
em conjunto, se afigurarem insolúveis sem o recurso a uma 
convulsão que alterasse os princípios em que assentava o regime 
do Estado Novo. (…) 
A conjuntura económica piorara a olhos vistos (…). Mas a crise 
económica só por si, não teria sido suficiente para pôr fim ao 
governo de Marcello Caetano, e ainda menos para derrubar o 
regime autoritário em vigor em Portugal havia 48 anos Só a 
conjugação dessa crise com outras geraria as sinergias suficientes 
para o efeito. Era a guerra em África que durava há treze anos 
sem que o começo de uma solução política se vislumbrasse. Era a 
necessidade de modernizar e preparar o país para o embate com 
a Comunidade Económica Europeia, anunciado desde a entrada 
nela do Reino Unido e do Acordo entre Portugal e a CEE, em 1972. 
Era ainda o pulsar colectivo em busca das liberdades públicas, 
contra os resquícios do corporativismo e do condicionalismo 
industrial, contra a proibição da greve e de sindicatos livres, etc. 

José Medeiros Ferreira, “Do Golpe de Estado à Revolução” in 
José Mattoso (direcção), História de Portugal, VIII volume, Círculo de Leitores, 1993, p. 17 

 
3. Com base nas fontes e nos teus conhecimentos, explica por que razão afirma o autor 

da fonte 2 que “no dia 24 de Abril o regime político construído por Salazar parecia 
tão consolidado como em 1968”? 

 
Na tua resposta deves:  

 relevar as situações críticas apontadas pelo autor para explicar a queda do Estado 
Novo. 

 a partir do texto e da imagem, justificar a reacção de adesão popular ao 
Movimento das Forças Armadas. 
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MÓDULO 9 – OS PÓLOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO / A INTEGRAÇÃO EUROPEIA E AS 
SUAS IMPLICAÇÕES 

Fonte 1 - Discurso de Mário Soares no colóquio comemorativo dos 50 anos da assinatura dos 
Tratados de Roma 9/2/2007 
Ser Europeu Hoje: Caminho para a identidade entre o Passado e o Futuro 
O que nos identifica […] são os valores sociopolíticos e morais que moldaram os nossos Tratados 
Constitutivos, desde o início da nossa caminhada europeia, aqui em Roma. O valor da paz, antes de 
todos os outros, não só como rejeição da guerra, mas como cultura, a melhor forma de dirimir os 
conflitos, por negociações e compromissos recíprocos; o valor da liberdade individual, política, 
religiosa e da dignidade da pessoa humana; a assunção dos Direitos Humanos, como coluna central 
de todas as construções políticas; o respeito pelos outros e o direito à diferença, bem como o 
reconhecimento das opções políticas, religiosas, sociais, culturais e sexuais de cada ser humano; a 
luta contra as desigualdades sociais e o direito de cada pessoa a viver em sociedades de bem-estar, 
libertas do medo da doença, do desemprego, da velhice e de um futuro incerto; a solidariedade em 
relação a todos os povos e etnias […]. 
Como todos sabemos, a construção europeia começou por ser um acordo económico entre dois 
países (antes inimigos, saídos da guerra) e os seus quatro vizinhos mais próximos. A Comunidade do 
Carvão e do Aço pôs em comum a gestão dos dois produtos que eram, nessa época, o nervo da 
guerra. Foi, portanto, desde o início, um projecto político: a vontade comum de paz e de renunciar à 
guerra como forma de resolução dos conflitos. Depois, evoluiu […] para um mercado comum e para 
um espaço de livre-câmbio, orientando as políticas, sobretudo as monetárias, dos Estados-membros, 
por forma concertada e negocial. 
O sucesso do método e do projecto comunitário foi imenso. Foi – e é – o projecto político mais 
original, nascido no século passado, que tem suscitado uma enorme atracção nos Estados vizinhos e 
de todos os Continentes. Porque, a par do mercado único, construíram-se sociedades de liberdade e 
de bem-estar […]. 
Portugal e Espanha, libertos das duas ditaduras, […] entraram, simultaneamente, na Comunidade 
Económica Europeia. Posso, por isso, dizer-vos que o que mais nos interessou no processo de adesão 
à então CEE não foram os esperados apoios comunitários para recuperarmos do atraso em relação 
aos outros países comunitários e ajudar ao desenvolvimento português. Foi a garantia política de 
que poderíamos viver tranquilamente a consolidação e o aprofundamento da nossa jovem 
democracia, ao abrigo de golpes militares ou outras aventuras, então possíveis. 
Contudo, vinte e um anos passados sobre a nossa entrada, de pleno direito, na Comunidade, posso 
dizer-vos que Portugal beneficiou enormemente com a nossa adesão à CEE – depois do Tratado de 
Maastricht, em 1992, União Europeia, União de Estados, diga-se, mas também de Povos. 
Não foram só os apoios financeiros – como construção de portos, aeroportos, auto-estradas, 
hospitais, universidades, etc. – que contribuíram para a transformação de Portugal, a ponto de ser 
hoje um país irreconhecível em relação ao que era antes da adesão. Foi, sobretudo, a transformação 
das mentalidades e a abertura cultural e humana que o choque europeu nos trouxe. […] 
Entretanto, como referi, em 1992, cumprido o desafio de Jacques Delors e criadas as bases do 
Mercado Único Europeu, a CEE transformou-se em União Europeia, dando um enorme passo no seu 
aprofundamento político [...]. 

Ser Europeu Hoje: Caminho para a Identidade entre o Passado e o Futuro, Discurso de Mário Soares a convite da 
Fundação da Câmara de Deputados de Itália, 9 de Fevereiro 2007, Fundação Mário Soares (adaptado) 

 
1. Segundo o autor da fonte, que benefícios trouxe para Portugal a adesão à CEE? 

 
Bom trabalho! 
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CORREÇÃO 
MÓDULO 7 – PORTUGAL: O ESTADO NOVO 

 
1. Em que consiste a “economia nacional corporativa” (fontes 1 e 2)? 

Descritores do nível de desempenho no  
Domínio da comunicação escrita em 
Língua Portuguesa 

                         Descritores do nível de 
desempenho no domínio específico da 

disciplina  

Níveis 

3 2 1 

Níve
is 

5 

 Analisa a fonte  
 Situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos, contextualizando-

os. 
 Situa, caracteriza e relaciona factores condicionantes da realidade 

histórica 
 Fundamenta opiniões, mobilizando conhecimentos históricos 

 Consiste num sistema que tenta evitar a todo o custo os conflitos 
entre patrões e trabalhadores que, na óptica do Estado Novo, tinham 
sido uma das principais causas da crise da I República «o Estado 
proverá a formação e desenvolvimento da economia nacional 
corporativa, visando a que os seus elementos não tendam a 
estabelecer entre si concorrência desregrada e contrária aos justos 
objectivos da sociedade e deles próprios». Assim, os sindicatos 
profissionais do Estado Novo não existem só para defender os 
interesses profissionais dos trabalhadores, mas os interesses destes 
enquadrados num plano mais vasto – o dos interesses da Nação. 

 Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da 
disciplina. 

30 29 28 

4 Nível intercalar 25 24 23 

3 
 Contextualiza a informação da fonte e mobiliza conhecimentos de forma 

incompleta. 
 Utiliza adequadamente a terminologia específica da disciplina.  

20 19 18 

2 Nível intercalar 15 14 13 

1 
 Utiliza de forma incipiente a informação contida na fonte, sem 

contextualizar, mobilizando conhecimentos de forma muito incompleta. 
 Utiliza de forma pouco rigorosa a terminologia específica da disciplina. 

10 9 8 
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MÓDULO 8 – PORTUGAL: IMOBILISMO POLÍTICO E CRESCIMENTO ECONÓMICO DO PÓS-GUERRA A 
1974 

 
1. Com base nas fontes e nos teus conhecimentos, explica a política colonial 

portuguesa relativamente aos indígenas. 
Na tua resposta deves:  

 apontar as contradições existentes entre autores de fontes diferentes, 
justificando a tua resposta. 

 explicar a posição da ONU relativamente ao regime português. 
 

 
Descritores do nível de desempenho no  
Domínio da comunicação escrita em 
Língua Portuguesa 

                         Descritores do nível de 
desempenho no domínio específico da 

disciplina  

Níveis 

3 2 1 

Níve
is 

5 

 Analisa e interpreta as fontes 
 Coteja a informação recolhida nas fontes estabelece inter-relações 
 Situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos, contextualizando-

os 
 Identifica a multiplicidade de factores e a relevância da acção de indivíduos ou 

grupos 
 Situa, caracteriza e relaciona factores condicionantes da realidade histórica 
 Relaciona a História de Portugal com a História Europeia e Mundial 
 Fundamenta opiniões, mobilizando conhecimentos históricos 

 Os indígenas são os naturais das colónias, de raça negra, habitando 
em qualquer parte do império, que «ainda não possuam a instrução e 
os hábitos individuais e sociais pressupostos para a aplicação integral 
do direitos público e privado dos cidadãos portugueses». Os indígenas 
podem adquirir o estatuto de cidadãos se preencherem 
determinados requisitos: «Ter mais de 18 anos; Falar correctamente a 
língua portuguesa; Exercer uma profissão, uma arte ou um ofício que 
lhe dê um rendimento necessário à sua subsistência e de seus 
familiares ou das pessoas que estão a seu cargo, ou possuir bens 
suficientes para o mesmo fim; Ter um bom comportamento e ter 
adquirido a instrução e os hábitos pressupostos para aplicação 
integral do direito público e privado dos cidadãos portugueses; Não 
ter sido considerado refractário no serviço militar ou desertor». 

 Enquanto Gilberto Freyre (fonte 2) afirma que o português se mistura 
por razões culturais, para melhor difundir os seus valores culturais 
(portugueses e cristãos), e que é o menos racista dos povos europeus, 
pois até demonstra “amor” pelo exótico, Mário de Andrade (fonte 3) 
recusa essa visão, argumentando que se mistura por razões práticas – 
económico-políticas e por haver falta de mulheres brancas. 

 Nas fontes 4 e 5 afirma-se que Portugal é um «Estado unitário, 
pluricontinental e multirracial (…) numa base de igualitarismo rácico», 
e na fonte 1 estabelecem-se, na prática, a existência de diferentes 
categorias de indivíduos dentro do espaço português, uns com mais 
direitos que outros.  
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 Esta situação dúbia, em que, na retórica oficial, Portugal era um 
“Estado unitário, pluricontinental e multirracial”, mas que na prática 
exercia a segregação (fonte 1), desagradava profundamente à ONU, 
que estabelecera, desde a sua fundação, o princípio da igualdade 
para todos os povos, assim como o direito de todos os povos 
colonizados à auto-determinação, sendo estes princípios fundadores 
mais tarde reforçados pela Resolução 1514. 

 Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da 
disciplina 

4 Nível intercalar 40 39 38 

3 
 Cruza a informação contida nas fontes, relaciona factores e fundamenta 

opiniões de forma incompleta. 
 Utiliza adequadamente a terminologia específica da disciplina.  

30 29 28 

2 Nível intercalar 20 19 18 

1 
 Cruza a informação contida nas fontes de forma incipiente, sem 

fundamentar opiniões 
 Utiliza de forma pouco rigorosa a terminologia específica da disciplina. 

10 9 8 

 
1. Com base nas fontes e nos teus conhecimentos, explica por que razão afirma o 

autor da fonte 2 que “no dia 24 de Abril o regime político construído por Salazar 
parecia tão consolidado como em 1968”? 

Na tua resposta deves:  

 relevar as situações críticas apontadas pelo autor para explicar a queda do 
Estado Novo. 

 a partir do texto e da imagem, justificar a reacção de adesão popular ao 
Movimento das Forças Armadas. 
 

 
Descritores do nível de desempenho no  
Domínio da comunicação escrita em 
Língua Portuguesa 

                         Descritores do nível de 
desempenho no domínio específico da 

disciplina  

Níveis 

3 2 1 

Níve
is 

5 

 Analisa e interpreta as fontes 
 Coteja a informação recolhida nas fontes estabelece inter-relações 
 Situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos, contextualizando-

os 
 Identifica a multiplicidade de factores e a relevância da acção de indivíduos ou 

grupos 
 Situa, caracteriza e relaciona factores condicionantes da realidade histórica 
 Relaciona a História de Portugal com a História Europeia e Mundial 
 Fundamenta opiniões, mobilizando conhecimentos históricos 

 Porque, como ele afirma logo a seguir, «à superfície tudo decorria em 
plena rotina», e esta calma quotidiana era enganadora, fazendo com 
que a maioria das pessoas não tivesse a mínima consciência do que se 
passava por detrás da fachada, que parecia a mesma de sempre. Esta 
sensação instalada de que tudo estava como sempre devia-se, 
essencialmente, à censura, que eliminava das notícias tudo o que 
prejudicava a ordem estabelecida. Provavelmente, até a maioria dos 
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governantes da época desconheceria a real importância dos 
movimentos subterrâneos. Daí que a enorme adesão popular ao 
movimento retratada na fonte 1 tenha constituído, para muitos 
observadores, uma enorme surpresa.  

 A conjuntura económica difícil, resultante da crise de 1973 e da 
subsequente recessão; o facto da guerra colonial se prolongar sem 
fim à vista; o facto de ser cada vez mais óbvio que o futuro de 
Portugal passava pela adesão à então CEE, tendo uma grande parte 
da elite económica já disso tomado consciência; a cada vez maior 
consciência, por parte da população, da falta de liberdades 
fundamentais.  

 Alegria de ver findar um regime opressor e de poder saudar a 
democracia em liberdade: “Uma sensação geral de alívio percorreu a 
sociedade: finalmente, o Estado desembaraçava-se do regime 
ditatorial e corporativista que tinha levado o país para o beco sem 
saída da guerra colonial”. Para muita gente era a resposta aos seus 
anseios mais profundos – Portugal podia agora acabar com a guerra, 
dar a independência às colónias e seguir o mesmo rumo dos seus 
parceiros ocidentais, melhorando as condições económicas e sociais 
da população.  

 Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da 
disciplina 

4 Nível intercalar 40 39 38 

3 
 Cruza a informação contida nas fontes, relaciona factores e fundamenta 

opiniões de forma incompleta. 
 Utiliza adequadamente a terminologia específica da disciplina.  

30 29 28 

2 Nível intercalar 20 19 18 

1 
 Cruza a informação contida nas fontes de forma incipiente, sem 

fundamentar opiniões 
 Utiliza de forma pouco rigorosa a terminologia específica da disciplina. 

10 9 8 
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MÓDULO 9 – OS PÓLOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO / A INTEGRAÇÃO EUROPEIA E AS 
SUAS IMPLICAÇÕES 

2. Segundo o autor da fonte, que benefícios trouxe para Portugal, a adesão à CEE? 

 
Descritores do nível de desempenho no  
Domínio da comunicação escrita em 
Língua Portuguesa 

                         Descritores do nível de 
desempenho no domínio específico da 

disciplina  

Níveis 

3 2 1 

Níve
is 

5 

 Analisa e interpreta a fonte 
 Identifica a multiplicidade de factores e a relevância da acção de indivíduos ou 

grupos 
 Relaciona a História de Portugal com a História Europeia e Mundial 

 Apoios financeiros para recuperação do atraso em relação à Europa e 
apoio ao desenvolvimento português, sobretudo ao nível das 
infraestruturas; 

 Garantia política de consolidação e o aprofundamento da democracia 
portuguesa; 

 Defesa contra golpes militares ou outras aventuras totalitárias; 
 Transformação das mentalidades; 
 Abertura cultural e humana. 

 Utiliza adequada e sistematicamente a terminologia específica da 
disciplina 

20 19 18 

4 Nível intercalar 17 16 15 

3 
 Interpreta a informação da fonte e identifica factores de forma 

incompleta. 
 Utiliza adequadamente a terminologia específica da disciplina.  

14 13 12 

2 Nível intercalar 11 10 9 

1 
 Utiliza de forma incipiente a informação contida na fonte, sem identificar 

factores. 
 Utiliza de forma pouco rigorosa a terminologia específica da disciplina. 

8 7 6 

 
 


