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EXAME DE FREQUÊNCIA NÃO PRESENCIAL 

Ensino Secundário Recorrente – Módulos Capitalizáveis 
Matriz da Prova Escrita de História – Módulo 7 

Duração da prova: 90 min. 

1ª/2ª/3ª Épocas 
 

OBJETIVOS CONTEÚDOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ESTRUTURA COTAÇÃO 

- Descrever as transformações das primeiras 
décadas do século XX; 
- Explicar o agudizar das tensões políticas e 
sociais a partir dos anos 30; 
- Compreender o impacto da Grande depressão 
americana de 1929 a nível mundial; 
- Contextualizar a irradiação do fascismo no 
mundo; 
- Exemplificar reações ao totalitarismo 
Fascista; 
- Relacionar as ideias imperialistas com a 
mundialização do conflito. 

1. As transformações das primeiras décadas do 
século XX; 
1.1. Um novo equilíbrio global; 
1.2. A implantação do marxismo-leninismo na 
Rússia: a construção do modelo soviético; 
1.3. A regressão do demoliberalismo; 
1.4. Mutações nos comportamentos e na cultura; 
1.5. Portugal no primeiro pós-guerra; 
2. O agudizar das tensões políticas e sociais a 
partir dos anos 30; 
2.1. A Grande Depressão e o seu impacto social; 
2.2. As opções totalitárias; 

2.3. A resistência das democracias liberais; 
2.4. A dimensão social e política da cultura; 
2.5. Portugal: o Estado Novo; 

3. A degradação do ambiente internacional; 
3.1. A irradiação do fascismo no mundo; 
3.2. Reações ao totalitarismo fascista. 

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 

 TOTAL 200 
 Material Permitido Caneta de tinta preta ou azul indelével 

 
 
 
 
 
 
 

Docente: Prof. João Pedro Fontes Branco Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas:   _ _ /_ _ /_ _ 

 


