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John Bull (Reino Unido) e Zé Povinho 
(Portugal). Caricatura de Rafael Bordalo 
Pinheiro, 19/06/1890, Revista Pontos nos ii 

                                                                                                                                      

I 
 

1. Leia atentamente os documentos 1 e 2. 

Documento 1 Documento 2 - Discurso de Afonso Costa na Câmara dos 

Deputados (19-05-1908) 

O abalo do dia 1 de fevereiro não lhes serviu de aviso [...]. Apesar da 

ascensão do novo rei ao trono [...], a monarquia não possui, pois, os 

elementos necessários para bem governar. [...] 

Que foi então o reinado anterior para que mereça assim uma absoluta 

reprovação? [...]. Roubaram-se ao povo todas as garantias, todos os 

direitos; em vez de o educar, de o instruir, os monárquicos deixaram-no 

no mais completo atraso, no maior obscurantismo. [...] O descalabro 

financeiro [...] não tem similar em qualquer outro povo do mundo. [...] 

A monarquia não se fez respeitar, porque nada produziu em proveito da 

Nação. [...]. Nada fez pela economia pública, antes agravou as 

condições das classes produtoras [...]. Nada fez pela instrução [...]. 

A minha crítica contra a monarquia de D. Carlos é [...] implacável e 

indiscutível. [...]. Só recordarei aos que se vão mostrando esquecidos a 

atitude deplorável que a monarquia teve na repressão das manifestações 

patrióticas subsequentes ao ultimato. 

In A. H. Oliveira Marques (org.), Obras de Afonso Costa, Discursos 

Parlamentares 

(1900-1910), Vol. 1, Lisboa, Publicações Europa-América, 1973 (adaptado) 

 

 

1.1. Indica duas diferenças entre monarquia e república. 

1.2. Refere o nome do acontecimento que, na data em que a caricatura (doc.1) foi feita, tinha 

tornado mais tensas as relações entre Portugal e o Reino Unido. 

1.3. Identifique o acontecimento, ocorrido em fevereiro de 1908, que esteve na origem “da ascensão 

do novo rei ao trono” (documento 2). 

1.4.  Indica uma das críticas de Afonso Costa ao regime monárquico presentes no documento 2. 

 

2. Complete os espaços livres no texto que se segue, utilizando a seguinte chave. 
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CHAVE 

1,2,3 - 28 de maio de 1926 / 5 de outubro de 1910 / 4- D. Carlos / D. Manuel I / 5- Óscar 

Carmona/Manuel de Arriaga/ 6- executivo/legislativo/ /7 -rei/presidente / - 8-  governo/assembleia da 

republica/ 9 -legislativo/judicial 

 

A 1 ___________ de 2 ___________ de 3 ___________ foi instaurada em Portugal a 1.ª República. 

4 ___________ foi o último Rei de Portugal. Estabelecida a República foi criado um governo provisório 

presidido por Teófilo Braga que governou o país até à eleição de 5 ___________ como 1.º Presidente da 

República Portuguesa, em 1911.  

A primeira Constituição Republicana Portuguesa, em 1911, estabelecia a seguinte distribuição dos 

poderes políticos: o poder 6__________________ cabia ao Congresso da República; o poder executivo 

cabia ao 7______________ e ao 8_________________; o poder 9____________________ pertencia aos 

tribunais. 

 
3. Associe os acontecimentos da coluna A ás datas da coluna B.10%   

Coluna A - ACONTECIMENTOS  DATAS 

(A) Início da ditadura militar 

(B) Implantação da República Portuguesa 

(C) Início da ditadura de Sidónio Pais 

(D) Entrada de Portugal na 1.a Guerra Mundial 

 1. 5 de outubro de 1910 

 2. março de 1916 

 3. 28 de maio 1926 

 4. Rebelião militar de 1917 

 5. 25 de Abril de 1974 

 

II 

1. Leia atentamente o documento que se segue: 

 

Documento 1 

O estrondoso colapso da economia americana em outubro de 1929 apanhou desprevenido o mundo financeiro da 

maior parte dos E.U.A. Em 24 de Outubro, dia em que ficou na história como “Quinta – Feira Negra,”a Bolsa de 

Valores de Nova Iorque deu início às suas transacções num ambiente de ilusória normalidade. Os efeitos do colapso 

da Bolsa de Valores de Nova Iorque fizeram – se sentir rapidamente em todo o mundo. 

A Grande Depressão, in “ Os Grandes Acontecimentos do Séc. XX” 

 
1.1. Diga em que consistiu a “Quinta – Feira Negra de Wall Street”. 

1.2. Descreva um fator que tenha provocado a crise. 

1.3. Aponte quatro problemas sociais resultantes desta crise. 

 

III 

1. Selecione a única opção correcta que completa cada frase. Na folha de resposta, identifique cada 

questão e, em frente, a opção que considera correta. 
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1.1. Benito Mussolini organizou, em 1919, um movimento que pouco depois transformaria em partido, 

a que chamou… 

 

A) Partido Comunista   C) Partido Nacional Fascista 

B) Partido Socialista   D) Partido Nacional Socialista 

 

1.2. Mussolini organizou ainda, com os seus partidários, uma marcha que, devido ao seu carácter, 

acabou por conduzir o rei de Itália a encarregá-lo de formar governo. Essa marcha fez-se sobre… 

 

A) Veneza     C) Berlim 

B) Roma     D) Milão 

 

1.3. A marcha realizou-se em… 3% 

 

A) 1929     C) 1933 

B) 1932     D) 1922  

 

1.4. Mussolini recorreu a milícias armadas para reprimir a oposição ao regime. Essas milícias 

ficaram conhecidas como…  

 

A) Camisas Negras    C) Cinturões Negros 

B) Secções Negras    D) Camisas Verdes 

 

1.5.  Mussolini defendeu os princípios fundamentais do fascismo, entre os quais…  

 

A) O culto da força e da violência, a exaltação do nacionalismo, o combate ao socialismo e ao 

comunismo e a existência de vários partidos. 

B) O combate ao socialismo e ao comunismo, a exaltação do nacionalismo, a rejeição do 

parlamentarismo e o respeito pelos direitos do Homem. 

C) O militarismo, o ultranacionalismo, a exaltação da autoridade do Chefe e a existência de um partido 

único. 

D) A defesa do socialismo e do comunismo, a exaltação do nacionalismo, a defesa do parlamentarismo e 

o desprezo pelos direitos do Homem 

1.6. O nacionalismo exacerbado significava…  

 

A) A defesa da Nação como o valor importante, exaltando constantemente o passado e o comunismo. 

B) A defesa da Nação como o valor importante, exaltando constantemente as glórias do passado. 

C) A defesa da Nação como o valor importante, exaltando constantemente o passado e o socialismo. 

D) O desprezo da Nação como o valor importante, exaltando constantemente as glórias do passado 

 

2. Leia os documentos que se seguem. Identifique em cada documento um dos princípios da Fascismo ou 

do Nazismo. Escolha na chave o principio que mais se adequa a cada um dos documentos. 
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CHAVE 

Totalitarismo/ Imperialismo/Corporativismo/Racismo/Nacionalismo/Culto do Chefe/Partido Único 
 

Documento 1 

Para o fascismo, o Estado é absoluto; perante ele os indivíduos e os grupos não são mais que o relativo. Tudo no 

Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. 

Mussolini, O Fascismo, 1931 
 

Documento 2 

Nós dominámos o parlamentarismo. […]. Colocámos em primeiro plano o poder executivo. [O poder executivo] Não 

pode ser reduzido a um grupo de manequins que as assembleias fazem dançar ao sabor dos seus caprichos. 

Mussolini, Discurso (1925) 

Documento 3 

Antes de mais, é para nós prioritário reconhecer a qualidade do sangue e efectuar uma selecção racial. Procedemos 

como um seleccionador de sementes, que procura extrair de uma planta de boa qualidade, entretanto cruzada e, 

por isso, destruída, uma espécie novamente pura […]. Levamos a cabo a nossa escolha procurando aproximar-nos o 

mais possível do físico ideal do homem nórdico. Certas características como a estatura e uma face conforme à 

norma racial desempenham um papel importante. 

Das Schwarze Korps (Jornal das SS), 1937 

3. Das afirmações seguintes, assinale com um D as que são características dos Regimes Democráticos 

e com um F as que são características dos Regimes Fascistas. Na folha de resposta, identifique cada 

questão e, em frente, a opção que considera correta. 

 

3.1. O Estado deve ser comandado por um Fuhrer, a quem se deve obediência absoluta. 

3.2. Os direitos e garantias individuais não são respeitados. 

3.3. É aceite a existência de uma grande diversidade de partidos políticos. 

3.4. O socialismo e o comunismo são considerados os principais inimigos. 

3.5. A existência de um regime parlamentar é considerada um factor de divisão e perturbação. 

3.6. O imperialismo é defendido de uma forma exaltada. 

3.7. A vontade expressa pelas maiorias é o fundamento do poder político. 

3.8. Os trabalhadores não podem associar-se em sindicatos livres. 

3.9. A disciplina militar e o culto da força devem fazer parte da educação dos jovens. 

3.10. As liberdades individuais devem submeter–se aos interesses da Nação. 

 

 

Bom Trabalho 

 

Adaptado: Porto Editora / Areal Editores 

 


