Provas especialmente destinadas a avaliar as capacidades para a frequência do ensino
superior de maiores de 23 anos
(Ano Letivo de 2021-2022)
Conteúdos da Prova de Língua Portuguesa

A prova de Língua Portuguesa destina-se a avaliar a capacidade de interpretação e
expressão do candidato, bem como a sua capacidade argumentativa.
Tem-se em atenção não apenas a qualidade da escrita, mas igualmente a
sistematização, síntese e clareza da exposição.
Não é exigível o conhecimento de quaisquer conteúdos específicos.

Conteúdos da prova de História

Sociedade, poder e economia na Europa dos séculos XVII e XVIII
Estratificação social e poder político nas sociedades de Antigo Regime: a sociedade de
ordens e o “absolutismo” régio.
Regimes parlamentares na Europa de Antigo Regime. A limitação do poder político na obra
de John Locke (1632-1704).
A Europa dos “Estados” e a luta pela hegemonia colonial e comercial. A doutrina do Mare
liberum de Hugo Grotius (1597-1645). A supremacia britânica e a situação de Portugal na
nova “economia mundo”.
A filosofia política das Luzes: racionalismo, individualismo e contratualismo. As teorias do
Direito natural e a separação dos poderes. A ideia de Progresso. O “Despotismo iluminado”.
“Despotismo iluminado” em Portugal (?): reformas pombalinas e políticas reformistas dos
finais do século XVIII.
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Liberalismos nos séculos XVIII e XIX
A Revolução Americana.
A Revolução Francesa.
Os movimentos revolucionários na primeira metade do século XIX.
O liberalismo em Portugal, da Revolução de 1820 à Regeneração. A Constituição de 1822,
a Carta Constitucional de 1826 e a Constituição de 1838.
Liberalismo, constitucionalismo, direitos políticos e direitos civis. A abolição da
Escravatura em Portugal.
O liberalismo económico. Economia política em Adam Smith (1723-1790).
Romantismo e nacionalismo.
A era industrial: economia e sociedade
A revolução industrial na Inglaterra.
A expansão da revolução industrial.
Portugal e a industrialização tardia.
O capitalismo industrial e financeiro.
As crises do capitalismo.
A sociedade “burguesa” no século XIX.
O proletariado e o movimento operário. Socialismo “utópico” (Charles Fourier, 1772-1837)
e socialismo “científico” (Karl Marx, 1818-1883).
A emergência da classe média.
As democracias liberais no início do século XX.
Sufrágio censitário e sufrágio universal.
Os partidos políticos.
Os Direitos sociais.
Portugal, da Monarquia à República. A revolução republicana e a Constituição de 1911.
Nacionalismos e Imperialismos na Europa do século XX.
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A unificação da Alemanha e da Itália e o autoritarismo monárquico na Europa dos finais do
século XIX - início do século XX.
A Primeira Grande Guerra e a queda dos Impérios autoritários.
Revolução Russa e expansão do modelo soviético no mundo (1914-1939).
Os Regimes autoritários do século XX.
A crise económica dos anos ’20 e o enfraquecimento das democracias liberais na Europa.
Antiliberalismo, corporativismo. Totalitarismo, racismo científico. O regime fascista italiano e o
regime nazi na Alemanha.
Portugal e o “Estado Novo”. A Constituição portuguesa de 1933.

Sociedade e poder na Europa depois da Segunda Grande Guerra.
A segunda guerra e a “crise da consciência europeia”.
Descolonização e emergência do “Terceiro mundo”.
A hegemonia americana e soviética e a guerra-fria.
Recuperação económica da Europa e formação da CEE.
Ascensão dos partidos de esquerda, reformas sociais e Welfare State.
A queda dos regimes autoritários na Europa Ocidental: Grécia, Espanha, Portugal. A instauração
da democracia em Portugal e o fim do “Império colonial português”. A Constituição portuguesa
de 1976.

Página 3 de 3

