Provas de Acesso ao Ensino Superior
Para Maiores de 23 Anos

HISTÓRIA

MATRIZ DE CONTEÚDOS
Com o exame de História pretende-se avaliar, com base num conjunto de
conteúdos programáticos previamente definido, as competências básicas exigidas para
o acesso a diversos cursos de licenciatura da Universidade dos Açores, conforme
listagem definida por despacho reitoral.

COMPETÊNCIAS A AVALIAR:
− situar cronológica e espacialmente acontecimentos e conjunturas relevantes;
− interpretar textos e documentos históricos;
− elaborar, com correção linguística, sínteses sobre os temas selecionados para
avaliação.

CONTEÚDOS:
− A “crise” do final da Idade Média em Portugal: as manifestações e os impactos da
chamada “crise” do século XIV; a Peste Negra e suas consequências socioeconómicas;
o problema de sucessão em 1383 e a solução político-militar.
− A expansão ultramarina como fator estruturante do Portugal dos séculos XV a XVII:
as fases do processo; motivações e características; consequências políticas,
económicas e sociais; o eixo oriental e o eixo atlântico do Império.
− A importância do Brasil no império português (séculos XVII-XVIII): os produtos
dominantes; a interdependência entre Brasil e África; a contribuição do ouro brasileiro
para a economia portuguesa e as relações de dependência entre Portugal e a
Inglaterra; o protecionismo económico e a Monarquia Absoluta.
− A implantação do liberalismo em Portugal: antecedentes e conjuntura (1807 a 1820);
a revolução de 1820 e as dificuldades de implantação da ordem liberal (1820-1834); a
Constituição de 1820 e a Carta Constitucional de 1826.
− Da crise da Monarquia Constitucional ao declínio da I República: a conjuntura: o
ultimato e o “31 de Janeiro”; a ditadura franquista; o regicídio; a implantação da
República; a instabilidade política da I República; Portugal e a I Guerra Mundial; o
golpe de 28 de Maio e suas consequências.
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MARQUES, A. H. de Oliveira, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, Lisboa, Presença,
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LEITURAS COMPLEMENTARES:
As leituras que se sugerem nesta secção destinam-se a aprofundar conhecimentos.
Sendo consideradas importantes, não são, no entanto, de consulta obrigatória.
BOXER, Charles Ralph, Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola (1602-1686), São
Paulo, Ed. Nacional, Universidade de Säo Paulo, 1973.
JOHNSON, Harold; SILVA, Maria Beatriz Nizza da; e MAURO, Frédéric (coord.), O
império luso-brasileiro (1620-1750), vol. VII da Nova História da Expansão Portuguesa,
Lisboa, Editorial Estampa, 1991.
RAMOS, Rui, A Segunda Fundação (1890-1926), vol. VI da História de Portugal dirigida
por José Mattoso, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993. (Há uma edição da Editorial
Estampa).
VALENTE, Vasco Pulido, O Poder e o Povo: a revolução de 1910, Lisboa, Gradiva, 1999.
NOTA: Esta bibliografia está disponível na Biblioteca Geral da Universidade dos
Açores.

DURAÇÃO DA PROVA:
120 minutos.

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA:
A prova é composta por três grupos de questões.
1. O primeiro grupo integra um conjunto de itens de resposta fechada
(verdadeiro/falso, escolha múltipla, articulação de afirmações entre si) e é cotado com
5 valores.
2. O segundo grupo é constituído por 3 questões de composição curta. Cada questão é
cotada com 2,5 valores.
3. O terceiro grupo, de composição mais extensa, inclui a análise e comentário a um
texto ou documento, de entre vários disponibilizados (7,5 valores).
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