EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA – PROVA 19
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
2019/2020
Duração da prova: 90 minutos (Prova Escrita)

1ª FASE

PROVA DE HISTÓRIA
Questões
Grupo I

Propostas e critérios de correção
1.
1.1.
A - a)
B - a)
C - b)
D - c)

Cotação

Total

12 pontos
16 pontos

Grupo II

2. Astúrias

4 pontos

1.1 O poder do Rei tinha origem em Deus
(Teoria da origem divina do poder real).

2 pontos

1.2 As pessoas que estão próximas do rei poderão
pertencer à nobreza e ao clero.

4 pontos

1.3. Ordens privilegiadas: clero e nobreza.
Ordem não privilegiada: terceiro estado.

4 pontos

1.4. 1 – b); 2 – d); 3 – f); 4 – a); 5 – c); 6 – e)

6 pontos

2.1 Movimento; rica decoração; simetria; teatralidade;
dramatismo.

6 pontos

22 pontos
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Grupo III

1. Associação correta: (a) – 6; (b) – 4; (c) – 7; (d) – 3

4 pontos

2. Aliados.

2 pontos

3. Na resposta, são explicadas claramente duas das
seguintes características da fase da I Guerra Mundial
a que o documento 9 se refere:
• Construção de trincheiras (ou abrigos ou valas)
cavadas no solo para os exércitos se
protegerem dos novos armamentos;
• Guerra de posições, em que cada exército
procura conservar o território conquistado.
• Utilização de novas armas de grande poder
mortífero: metralhadoras ou granadas, ou
tanques, ou canhões, ou gás tóxico ou aviões;
• Grande número de baixas em resultado dos
ataques às trincheiras;
• Duras condições de sobrevivência para os
soldados ou sujeição aio frio e às doenças.
4. A – V; B - F; C – F; D – V; E – F; F – F
5.1 Na resposta, são explicadas claramente, a partir
dos documentos 10 e 11, duas das seguintes
alterações da condição da mulher ocorridas nas
primeiras décadas do século XX:
• Substituição dos homens no desempenho de
muitas atividades profissionais durante a
guerra;
• Alteração do papel tradicional da mulher, antes
limitado às funções familiares ou às funções de
mãe, de esposa e de doméstica;
• Afirmação da nova imagem da mulher: cabelos
curtos, (ou à “garçonne”), ou saias mais curtas,
ou braços descobertos ou novos adereços;
• Adoção de novos hábitos de vida: frequência
de clubes noturnos, teatro, ópera ou gosto por
novas danças, como o charleston, ou gosto
pela prática desportiva, ou gosto pela
realização de viagens, ou adoção de hábitos
que até então eram considerados masculinos,
como o consumo de tabaco ou de bebidas
alcoólicas.

8 pontos

6 pontos

28 pontos

8 pontos
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Grupo IV

1.1. Em 24 de outubro de 1929, foram postas à venda
milhões de ações na Bolsa de Nova Iorque que não
encontraram comprador, apesar do preço ser cada
vez mais baixo. A falta de compradores levou
milhares de acionistas à ruína e ao colapso da Bolsa.
A par da crise financeira provocada pelo crash da
Bolsa, milhares de empresas, sobretudo pequenas e
médias, tiveram de fechar, conduzindo ao aumento
do desemprego. Milhares de agricultores ficaram na
ruína, pequenos e médios industriais perderam os
seus bens, muitos bancos foram à falência, lançando
milhares de trabalhadores no desemprego e na mais
dura miséria.

12 pontos

8 pontos
1.2. a) e b)

2.1 Na resposta devem constar as consequências
demográficas, económicas e geopolíticas:
• A guerra custou a vida a 50 milhões de
pessoas;
• Maior número de vítimas mortais entre os civis;
• Genocídio de judeus (cerca de 6 milhões);
• Os bombardeamentos em muitas cidades da
Europa, deixaram ainda milhões de pessoas
sem habitação e levaram à perda da grande
parte dos seus bens e de infraestruturas
essenciais à qualidade de vida das
populações;
• Novo mapa político com a divisão da
Alemanha e da cidade de Berlim em 4 áreas
de ocupação (EUA, URSS, França e Reino
Unido);
• Formação do Estado de Israel;
• A formação da ONU.

34 pontos
10 pontos

2.2.
•
•
•
•

Manutenção da paz no mundo;
Cooperação política, económica e cultural
entre os vários países;
Consagração do direito dos povos à
autodeterminação;
Promoção
das
liberdades
e
direitos
fundamentais estabelecidos na Declaração
Universal dos Direitos do Homem.

4 pontos

100 pontos
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