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OBJETIVOS CONTEÚDOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ESTRUTURA COTAÇÃO 

- Explicar o nascimento e afirmação de 
um novo quadro geopolítico na Europa 
 
- Descrever Portugal do Autoritarismo à 
Democracia. 
 
- Contextualizar as transformações 
sociais e culturais do terceiro quartel 
do século XX 
 
- Relacionar o pós 25 de abril de 1974  
com as transformações do terceiro 
quartel do séc. XX 
 
- Reconhecer a importância da arte, 
cultura, desenvolvimento científico e a 
divulgação dos media na mudança dos 
comportamentos sociais. 

1. Nascimento e afirmação de um novo quadro 
geopolítico na Europa:  
1.1. A reconstrução do pós-guerra 
1.2. O tempo da Guerra Fria- a consolidação de um 
mundo bipolar 
1.3. A afirmação de novas potências  
1.4. O termo da prosperidade económica: origens e 
efeitos 
2. Portugal do Autoritarismo à Democracia: 
2.1. Imobilismo político e crescimento económico do pós-
guerra a 1974 
2.2. Da revolução à estabilidade da democracia 
2.3. O significado internacional da revolução portuguesa  
3. As transformações sociais e culturais do terceiro 
quartel do século XX: 
3.1. Artes, leras, ciência e técnica 
3.2. Media e hábitos socioculturais  
3.3. Alterações na estrutura social e nos 
comportamentos 

 

Nas questões de escolha múltipla são 
classificadas com zero pontos as respostas 
em que seja assinalada:  
– uma opção incorreta; 
– mais do que uma opção. Nestas questões 
não há lugar a classificações intermédias.  
 
As respostas ilegíveis ou que não possam 
ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos. 
 
Nos itens de resposta curta, a classificação 
é atribuída de acordo com os elementos de 
resposta solicitados e apresentados. 
 
Aos itens de resposta restrita e extensa 
(organizados por níveis de desempenho) é 
atribuída uma dada pontuação a cada 
nível. 

- 8 a 12 
questões de 
seleção e/ou 
ordenação 
e/ou 
associação. 
 
- 4 a 8 
questões de 
resposta curta 
e /ou restrita.  
 
- 1 questão de 
resposta 
extensa. 

- 5 pontos em 
cada questão de 
seleção, 
ordenação ou 
associação. 
 
 - 10 a 20 em 
cada questão 
curta ou restrita. 
 
 - 40 a 50 pontos 
na questão 
extensa 
 


