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Lê, com muita atenção, o enunciado que se segue e, depois de analisares cuidadosamente os documentos
apresentados, responde de forma clara, objectiva e cuidada.
Boa Sorte!

Vamos ver
se vos
salvo das
más
notas…

Grupo I
(O Estado Novo)

I.1. Observa atentamente os documentos 1 a 3.

Documento 3
Documento 2

Documento 1

I.1.1 Das frases que se seguem assinala, com uma seta, a mais correcta:
A – Em 28 de Maio de 1926, um golpe militar pôs fim à 1ª República, substituindo o regime republicano parlamentar pela
Ditadura Militar.
B – Na 1ª metade do século XX existia em Portugal uma Monarquia Constitucional.
C – Os governos da 1ª República evitaram a entrada de Portugal na I Guerra Mundial e permitiram a estabilidade política
durante vários anos.

I.1.2 Aponta três das principais causas do fim da 1ª República.
___A 1ª República foi um período de conquista de direitos e liberdades, mas também um período

de grande instabilidade. Assim, conforme nos lembra o documento 1, eram frequentes as greves,
os desfalques; a instabilidade governativa, com constantes mudanças de governo e com golpes de
estado e atentados à bomba; o aumento dos preços, que provocava o descontentamento da
população… Por outro lado, como se vê no documento 2, no período da 1ª República a receita do
Estado era muito inferior à despesa. Toda esta situação foi agravada, ainda, com a participação de
Portugal na I Guerra Mundial. ___________________________________________________________________
I.1.3 Indica três diferenças entre o período da 1ª República e o da Ditadura Militar.
___Os militares que promoveram o golpe de estado de 28 de Maio de 1926, descontentes com a

1ª República, vão fazer algumas mudanças para evitar, o que na sua opinião era, a desordem e a
instabilidade. ________________________________________________________________________________________
___Assim, ao contrário do que acontecia na 1ª República, no período da Ditadura Militar o

Parlamento não funcionava; não havia liberdade de imprensa (censura), nem de expressão e foram
proibidas as greves e manifestações._______________________________________________________________
I.1.4 Identifica o ministro das finanças responsável pela situação representada no documento 2.
___O ministro das finanças a que se atribui esse trabalho chamava-se António de Oliveira Salazar._
I.1.5 Em 1932, António de Oliveira Salazar foi convidado para ser Presidente do Conselho de Ministros. Porquê?
___António de Oliveira Salazar, devido ao seu trabalho como ministro das finanças, conseguiu

ganhar muita reputação e, por causa desse bom trabalho, os militares decidem convidá-lo para
Presidente do Conselho de Ministros._______________________________________________________________
I.2. Analisa atentamente os documentos 4 a 6.

Documento 4
Documento 5

I.2.1 Identifica o acontecimento que marcou o início do Estado Novo.

Documento 6

___O acontecimento que marca o início do Estado Novo é a aprovação da Constituição de 1933,

como nos lembra o documento 4._____ ______________________________________________________________

I.2.2 Quem elaborou a Constituição do Estado Novo e como foi aprovada?
___Ao contrário de outras constituições, a Constituição de 1933 não foi elaborada por deputados

eleitos numa assembleia constituinte, representando a Nação. Foi antes elaborada pelo
Presidente do Conselho, na altura António de Oliveira Salazar, e restante governo.
Posteriormente, a Constituição de 1933 foi aprovada em referendo, como nos lembra o cartaz
presente no documento 4.__________________________________________________________________________
I.2.3 Liga, através de setas, cada um dos suportes do Estado Novo (quadro A) à definição que lhe corresponde (quadro B).
União Nacional >
Mocidade Portuguesa >
PIDE >
Comissão de Censura >
Legião Portuguesa >

< Organização juvenil do Estado Novo
< Organização armada para defender o Estado Novo
< Organismo que controlava os meios de comunicação
< Polícia política que perseguia os que se opunham ao Estado Novo
< Único partido político autorizado

I.3. Recorda os documentos anteriores e vê, com muita atenção, o documento 7.

Documento 7

I.3.1 “O Estado Novo foi uma ditadura.” Apresenta três razões que justifiquem a afirmação.
___O regime político criado por António de Oliveira Salazar, a que ele próprio chamou “Estado

Novo”, é considerado uma ditadura. Nas ditaduras existe um ditador que concentra em si a maior
parte dos poderes, controlando todo o estado e a sociedade._______________________________________
___Na ditadura do Estado Novo o Presidente do Conselho e o Governo (poder executivo) é que, na

prática, controlavam o poder legislativo (faziam as leis), o estado (ou o governo) era assim “forte”,
como nos lembra o documento 4; por outro lado, não existia liberdade de expressão, a imprensa
era controlada pela censura (documento 6) e os cidadãos pela polícia política (PIDE); havia
também organizações para a defesa das ideias do regime, a que os jovens tinham de pertencer – a
Mocidade e a Legião Portuguesa (documento 5) – e, nas escolas, as crianças deviam aprender as
ideias do chefe, como nos lembra a “Lição de Salazar” do documento 7.____________________________

Grupo II
(O 25 de Abril de 1974 e o Regime Democrático)
II.1 Toma atenção aos documentos 8 e 9.

Documento 8
Documento 9

II.1.1 Indica o acontecimento que permitiu o derrube da ditadura do Estado Novo.
___O acontecimento que permitiu o derrube da ditadura do Estado Novo foi a chamada Revolução

dos Cravos, ocorrida a 25 de Abril de 1974 e representada nos documentos 8 e 9.________________
II.1.2 Identifica a organização responsável pelo arranque desse acontecimento.
___Como podemos ler na primeira página do Diário de Notícias representada no documento 9, a

organização responsável pelo arranque do 25 de Abril foi o Movimento das Forças Armadas (MFA).
II.1.3 Apresenta os dois principais objectivos desse movimento.
___Os dois principais objectivos do Movimento das Forças Armadas eram o fim da Guerra Colonial

e o derrube da ditadura do Estado Novo. ___________________________________________________________
___De facto, este movimento de capitães pensava que a guerra em África não tinha solução e que

era preciso acabar com ela para impedir mais mortes e permitir que os povos africanos se
governassem a si próprios._________________________________________________________________________
___Por outro lado, o MFA percebeu que só derrubando a ditadura, atendendo ao desejo de

liberdade da população, é que poderia acabar com a guerra._______________________________________
II.1.4 Completa o texto seguinte, preenchendo os espaços em branco com as palavras ou expressões que se seguem:
Liberdade | 25 de Abril de 1974 | Guerra Colonial | Salgueiro Maia
Ditadura | MFA | Militares | Populares | Marcelo Caetano | Estado Novo
O descontentamento dos Portugueses para com a ditadura do _Estado Novo_ era cada vez maior: a _Guerra

Colonial_ mantinha-se, matando muitos militares, não havia _Liberdade_ e os preços dos produtos aumentavam.
Em _25 de Abril de 1974_, um grupo de militares, o ____MFA____, revoltou-se e pôs fim à ___ditadura___.
Destacou-se _Salgueiro Maia_, que ocupou a Praça do Comércio e o Largo do Carmo, em Lisboa.
_Marcelo Caetano_ encontrava-se no quartel da GNR, localizado nesse largo.
Os _populares_ foram para a rua apoiar os _militares_ com grande entusiasmo.

Grupo III
(O Estado Novo & O 25 de Abril de 1974 e o Regime Democrático)

III.1 Toma muita atenção à cronologia que se segue.
III.1.1 Ordena cronologicamente (do mais antigo para o mais recente) os acontecimentos, colocando os números de 1 a 10:
_1_ - Golpe Militar que inicia a Ditadura Militar
_4_ - Início da Guerra Colonial
_10_ - Aprovação da Constituição da República Portuguesa (democrática)
_5_ - Marcelo Caetano substitui António de Oliveira Salazar como Presidente do Conselho
_3_ - Aprovada a Constituição do Estado Novo
_8_ - Fim da Guerra Colonial
_6__ - 25 de Abril de 1974
_7_ - Extinção da PIDE/DGS, da Mocidade Portuguesa e da Censura
_2_ - António de Oliveira Salazar torna-se Presidente do Conselho
_9_ - Eleições para a Assembleia Constituinte

FIM

«Venham
mais cinco…»

Bom Trabalho!
O Professor,
Pedro Bandeira Simões

