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Professor: ____________________               Encarregado(a) de Educação: _____________________ 
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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! 

 
Grupo I 

(Portugal na 2ª metade do Século XIX) 

 

I.1. Observa atentamente os documentos 1 a 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.1 Das frases que se seguem assinala, com uma seta, a mais correcta:  

A – Na 2ª metade do século XIX, existia em Portugal uma Monarquia Constitucional. Os governos liberais tomaram várias 

medidas com o objectivo de desenvolver o país. 

B – Deve-se à Monarquia Absoluta, da 2ª metade do século XIX, o desenvolvimento registado em Portugal. 

C – Os governos liberais tomaram medidas para retirar a liberdade conseguida na Revolução Liberal e repor os privilégios do 

Clero e da Nobreza. 
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Documento 5 

Documento 6 

I.1.2 Identifica as duas principais actividades económicas que os governos da 2ª metade do século XIX apoiaram.  

__As duas principais actividades económicas apoiadas por estes governos foram a agricultura, atente-se na legenda do 

documento 1, e a indústria, como sugere o documento 3._____________________________________________ 

 

I.1.3 Indica três inovações verificadas na agricultura, apoiadas pelos governos liberais. 

__Na agricultura da 2ª metade do século XIX verificaram-se muitas inovações, algumas delas relembradas pelos 

documentos 2 e 4. Assim, o documento 2 ilustra a mecanização, enquanto o documento 4 mostra a importância da 

introdução de novas culturas. De entre as restantes inovações, que provocaram o aumento da produção, podemos destacar 

a nova técnica de alternância de culturas, que dispensava o pousio.______________________________________________ 

 

I.1.4 Apresenta a principal consequência para a agricultura dessas inovações.  

__A introdução das inovações referidas permitiu um grande aumento da produção._________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

I.1.5 Identifica a invenção que revolucionou a indústria.  

__A invenção que revolucionou a indústria está presente no documento 3. Trata-se da máquina a vapor.______________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

I.1.6 O desenvolvimento da indústria originou o aparecimento de um novo grupo social.  

I.1.6.1 Qual? 

__O desenvolvimento da indústria originou o aparecimento do Operariado._______________________________________ 

 

I.1.6.2 Quem fazia parte deste grupo? 

__Do grupo do Operariado faziam parte os trabalhadores das fábricas (operários) que, nesta altura, podiam ser homens 

mulheres e crianças._____________________________________________________________________________________ 

 

I.1.6.3 Como eram as suas condições de trabalho e de vida? 

__O operariado vivia e trabalhava em péssimas condições. Na verdade, vivia em bairros muito pobres e desorganizados e 

trabalhava em más condições, muitas horas por dia, em troca de um salário muito baixo.____________________________  

 

I.2. Analisa atentamente os documentos 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 7 

Documento 8 

Documento 9 
Documento 10 

I.2.1 Identifica o novo meio de transporte mais importante, referindo uma das suas vantagens.  

__O meio de transporte mais importante era o comboio, uma vez que era mais rápido e barato quando comparado com 

outros meios de transporte disponíveis._____________________________________________________________________ 

 

I.2.1 Apresenta três mudanças que os novos meios de transporte e comunicações provocaram.  

__A introdução dos novos meios de transporte e de comunicações revolucionou a economia e a cultura. Com efeito, 

permitiram o transporte de produtos e pessoas de forma mais rápida e barata (como sugere o documento 5) e ainda 

permitiram a troca de ideias, agora por carta, telégrafo ou telefone (como se pode ver no documento 

6).__________________________________________________________________________________________________ 

 

I.3. Vê, com muita atenção, os documentos 7 e 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1 Indica os principais temas utilizados na pintura e escultura da 2ª metade do século XIX.  

__Os principais temas utilizados na pintura e na escultura eram, como podemos observar no documento 8, o retrato, as 

paisagens e as cenas da vida quotidina.________________________________________________________________  

 

I.3.2 Aponta os novos materiais usados na arquitectura característica da 2ª metade do século XIX.  

__Os novos materiais usados pela arquitectura característica deste período foram o ferro e o vidro.____________________ 

 

I.4. Lê atentamente os documentos 9 e 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 11 Documento 12 

I.4.1 Explica o papel de Portugal na defesa dos direitos humanos na 2ª metade do século XIX.  

__O papel de Portugal na defesa dos direitos humanos na 2ª metade do século XIX foi muito importante, uma vez que, 

como nos sugerem os documentos 9 e 10, os governos portugueses defenderam a abolição da escravatura e da pena de 

morte.________________________________________________________________________________________________ 

__Como podemos ver no documento 9, Portugal aboliu em 1869, definitivamente, a escravatura em todos os territórios 

portugueses.____________________________________________________________________________________________ 

__O documento 10 mostra as datas em que outros países aboliram a pena de morte, sugerindo que só mais tarde outros 

países seguem Portugal na defesa dos direitos humanos._______________________________________________________ 

 

I.5. Observa os documentos 11 e 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5.1 Indica as razões do crescimento da população portuguesa na 2ª metade do século XIX.  

__Como podemos observar no gráfico do documento 11, na 2ª metade do século XIX, a populção portuguesa vai crescer 

muito. Esta situação deve-se, principalmente às seguintes causas:_______________________________________________ 

__- aumento da produção da agricultura, o que permitiu uma melhoria da alimentação;_____________________________ 

__- desenvolvimento da Medicina (o que permitiu reduzir muito o número de mortes, nomeadamente de bebés);__________ 

__- o aumento dos cuidados de higiene, nomeadamente, nas cidades, agora mais limpas e ordenadas, o que vai reduzir o 

número de doenças que se propagavam e consequentemente o número de mortes;___________________________________ 

__- o facto de não terem ocorrido guerras em Portugal na 2ª metade do século XIX, poupando muitas vítimas da guerra.__ 

 

I.5.2 Faz a legenda do documento 12.  

A - __Mecanização da Agricultura________ 

B - __Crescimento da População__________ 

C - __Salários muito baixos_______________ 

D - __Êxodo Rural______________________

I.5.3 Qual a outra solução encontrada por muitos portugueses, na 2ª metade do século XIX, para melhorar as suas condições 

de vida?  

__Para melhorar as suas condições de vida alguns portugueses recorreram à emigração, principalmente para o 

Brasil.________________________________________________________________________________________________ 



Documento 13 

Documento 14 

Grupo II 

(Queda da Monarquia e Implantação da República) 

 

II.1 Toma atenção aos documentos 13 e 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1 Explica o que foi o Regicídio de 1908 em Portugal. 

__ Um regicídio é o homicídio de um rei, isto é, é o acto de matar um monarca. Em Portugal, em 1908, ocorreu o regicídio 

do rei D. Carlos e do seu filho D. Luís Filipe, o príncipe herdeiro da coroa, como retrata o documento 14.______________ 

__ Na verdade, em 1908 vivia-se um clima de revolta, com a população a culpar o rei e a monarquia pela situação do país 

e, por isso, ocorreu este episódio – o regicídio – que foi uma importante causa da queda da monarquia e da implantação da 

república.______________________________________________________________________________________________ 

 

II.1.2 Refere a principal diferença entre a Monarquia e a República. 

__A principal diferença está na chefia do estado. Enquanto na monarquia o chefe do estado é um rei ou monarca 

(normalmente escolhido de forma hereditária), na república o chefe do estado, o presidente, é normalmente eleito pelo 

conjunto da população.____________________ ______________________________________________________________ 

 

II.1.3 Coloca por ordem cronológica (do mais antigo para o mais recente) os seguintes acontecimentos: 

A – Regicídio (1 de Fevereiro). 

B – Revolução Republicana (5 de Outubro). 

C – Primeira Revolta Republicana do Porto (31 de Janeiro). 

D – “Questão do Mapa Cor-de-Rosa”, que originou o Ultimato Inglês. 

 

1º - __D___ 

2º - __C___ 

3º - __A___ 

4º - __B___ 

 

FIM 

Bom Trabalho! 

O Professor, 

Pedro Bandeira Simões 


