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Ficha de avaliação – Informação 
Curso: 3.º Ciclo do Ensino Básico Disciplina: História 

Ano: 9.º 
 

Duração: 60 minutos  

Natureza da prova: Escrita Número total de páginas: Quatro 
Prova com versões: Não Data da prova: 08-03-2019 
Material necessário: Folha de prova e esferográfica de tinta azul ou preta. 

  
DOMÍNIO  

SUBDOMÍNIO METAS TIPOLOGIA DE ITENS COTAÇÃO DOS 
ITENS (PONTOS) 

J - DA GRANDE DEPRESSÃO À 2.ª GUERRA MUNDIAL 
J1 - CRISE, DITADURAS E DEMOCRACIA NA DÉCADA DE 30 
• Descrever sucintamente a subida ao poder do Partido Nacional Fascista, em Itália, e do Partido Nazi, na Alemanha. 

 

• Caracterizar os princípios ideológicos e características comuns ao(s) fascismo(s). 
 

• Caracterizar as especificidades do nazismo, destacando o seu carácter racista e genocidário, e as suas consequências. 
 

• Descrever o processo de ascensão de António de Oliveira Salazar no seio da Ditadura Militar (1928-1933). 
 

• Comparar as características do Estado Novo com as características dos regimes ditatoriais italiano e alemão, destacando 
as suas semelhanças e diferenças. 
 

• Caracterizar o Estado Novo, destacando as organizações repressivas e os mecanismos de controlo da população. 
 

• Caracterizar a política económica seguida por Estaline, nomeadamente a coletivização dos meios de produção e a plani-
ficação da economia.  
 

• Distinguir estalinismo de fascismo, salientando a existência de formas semelhantes de atuação em regimes ideologica-
mente antagónicos. 

 

• Referir as principais medidas de intervenção do Estado na regulação das atividades económicas e nas relações sociolabo-
rais tomadas durante o New Deal.  

 

• Identificar as principais soluções, não autoritárias, para a Grande Depressão, na Europa. 
 

• Integrar a guerra civil espanhola no contexto dos confrontos ideológicos da década de 30 do século XX. 

 

Conhecer e compreen-
der a emergência e 
consolidação do(s) 
fascismo(s) nas déca-
das de 20 e 30. 

Conhecer e compreen-
der a emergência e 
consolidação do Estado 
Novo em Portugal. 

Conhecer e compreen-
der o regime totalitário 
estalinista implantado 
na União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéti-
cas (URSS). 

Conhecer e compreen-
der as respostas dos 
regimes demoliberais 
na Europa à “Crise de 
1929” e à Grande 
Depressão da década 
de 30. 

 
 
 
ITENS DE SELEÇÃO 

 

• Escolha múltipla 

• Associação/             

/Correspondência 

• Ordenação 

 

 
ITENS DE  
CONSTRUÇÃO 
 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa  

 
 
 
 

40 a 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 a 60 
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J2 - A 2.ª GUERRA MUNDIAL: VIOLÊNCIA E RECONSTRUÇÃO 

• Relacionar a política expansionista dos regimes fascistas com o eclodir da 2.ª Guerra Mundial.  
 
• Explicitar o rápido avanço das forças do Eixo entre 1939 e 1941, salientando os países ocupados, a resistência britânica e 

os países neutrais.  
 
• Caracterizar a Europa sob o domínio do Terceiro Reich, salientando os diversos níveis de violência exercidos nos países 

ocupados e as ações de resistência.  
 

 

 
 

 

Conhecer e compreen-
der a origem e o de-
correr da 1.ª fase do 
conflito. 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios gerais de correção Materiais de estudo 

· Adequação das respostas às perguntas. 
· Utilização da terminologia específica de disciplina. 
· Correção sintática e linguística. 

. Manual (páginas: 94 a 95, 100 a 129; 138 a 142) 
· Registos do caderno diário. 
· Fichas do Caderno de Atividades. 

 


