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Módulo 9: Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo actual 
 
 
1. Objecto de avaliação: conteúdos do módulo 9 do Programa de História A.  
 
2. Caracterização da prova 
 
2.1. Duração: A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
2.2. Conteúdos 
 
 

Grupos Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

I 

1. O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a persistência da dicotomia Norte-
Sul 
1.1. O colapso do bloco soviético e a reorganização do mapa político da Europa de 
Leste. Os problemas da transição para a economia de mercado 

1.2. Os pólos do desenvolvimento económico 

- Hegemonia dos Estados Unidos: supremacia militar, prosperidade económica, dinamismo 
científico e tecnológico 

- Consolidação da comunidade europeia; integração das novas democracias da Europa do 
Sul; a UE e as dificuldades na constituição de uma Europa política. 
- Afirmação do espaço económico da Ásia-Pacífico; a questão de Timor. 
- Modernização e abertura da China à economia de mercado; a integração de Hong Kong e 
de Macau. 
1.3. Permanência de focos de tensão em regiões periféricas 

- Degradação das condições de existência na África subsaariana; etnias e Estados. 

- Descolagem contida e endividamento externo na América latina; ditaduras e movimentos 
de guerrilha; a expansão das democracias. 
- Nacionalismo e confrontos políticos e religiosos no Médio Oriente e nos Balcãs. 
 

60 pontos 

II 

2. A viragem para uma outra era 

2.1. Mutações sociopolíticas e novo modelo económico 

- O debate do Estado-Nação; a explosão das realidades étnicas; as questões transnacionais: 
migrações, segurança, ambiente. 
- Afirmação do neo-liberalismo e globalização da economia. Rarefacção da classe operária; 
declínio da militância política e do sindicalismo. 
2.2. Dimensões da ciência e da cultura no contexto da globalização 

- Primado da ciência e da inovação tecnológica; revolução da informação; ciência e 
desafios éticos; declínio das vanguardas e pós-modernismo. 
- Dinamismos socioculturais: revivescência do fervor religioso e perda de autoridade das 
Igrejas; individualismo moral e novas formas de associativismo; hegemonia da cultura 
urbana. 

 

80 pontos 

III 

3. Portugal no novo quadro internacional 
- A integração europeia e as suas implicações. As relações com os países lusófonos e com a 
área ibero-americana. 

 

60 pontos 

 
 
 
2.3. A prova é cotada para 200 pontos. 
 
 
 
 
2.3.1. Os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados. 
 



2.3.2. Os documentos que constituem suporte de análise para a resposta aos itens podem apresentar 
perspectivas diferentes e possibilitam o estabelecimento de inter-relações, em ordem ao esclarecimento de 
uma problemática decorrente de uma ou mais unidades do módulo. 
 
2.3.3. Nos itens que apresentam a instrução «com base em», a construção das respostas deve mobilizar os 
elementos/dados presentes, explícita ou implicitamente, no(s) documento(s).  
 
2.3.4. Nos itens que apresentam a instrução «a partir de» é igualmente obrigatória a mobilização de dados 
contidos no(s) documento(s), embora a resposta não se limite a esses elementos. 
 
 
3. Critérios gerais de classificação 
 
3.1. Respostas 
 
3.1.1. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item. 
 
3.1.2. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
 
 
3.2. Níveis de desempenho 
 
3.2.1. Os critérios de classificação são organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 
corresponde uma dada pontuação. 
 
3.2.2. A classificação traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da 
comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

 
 

Níveis Descritores 
 

3 
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com 
erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 
 

2 
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 
 

1 
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de 
ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido. 
 

 
 
3.2.3. No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a 
classificação a atribuir é zero pontos. Neste caso, não é classificado o desempenho no domínio da 
comunicação escrita em língua portuguesa 
 
4. Material 
 
4.1. O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
 
4.2. As respostas são registadas em folha própria – a folha de respostas disponível na Escola 
 
4.3. Não é permitido o uso de corretor. 
 

 
 


