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Esta prova tem quatro perguntas. Cada uma tem a cotação de 5 (cinco) valores.

1- Texto A

«É em primeiro lugar, uma crise de crédito que estala na Bolsa de Nova Iorque, em
Wall Street, uma falha do mecanismo do crédito, que se acredita ser momentânea. Na
famosa quinta-feira negra, 24 de outubro de 1929, os títulos postos à venda não
encontram compradores, numa proporção inquietante: cerca de 70 milhões de títulos são
lançados no mercado sem contrapartida. É a derrocada das cotações: a perda total é
avaliada em 18 mil milhões. O fenómeno repete-se nos dias seguintes, amplia-se por um
processo cumulativo que abala a confiança, mola real do crédito na economia liberal. O
parentesco dos dois termos – confiança e crédito – sublinha a solidariedade entre os dois
aspetos».
( REMOND, René, Introdução à História do Nosso Tempo, Lisboa, Gradiva, 2003,
p. 327)

1.1 - Tomando o texto como ponto de partida, analise o alcance e significado da crise de
1929.
1.2- Refira-se à implantação de regimes totalitários na Europa, indicando exemplos
concretos que mostrem o cariz antidemocrático desses regimes.

1

2- Texto B

«A experiência de pesquisa do tempo da guerra, em 1939-46, que demonstrou –
pelo menos aos anglo-americanos- que uma esmagadora concentração de recursos
podia resolver os mais difíceis problemas tecnológicos num tempo improvavelmente
curto, estimulou o pioneirismo tecnológico, independentemente dos custos, para fins
bélicos ou de prestígio nacional (por exemplo, a exploração do espaço cósmico).
Isso, por sua vez, acelerou a transformação da ciência de laboratório em tecnologia,
parte da qual revelou ter um amplo potencial para o uso quotidiano. Os lasers são
um exemplo dessa rapidez. Vistos pela primeira vez em laboratório em 1960,
tinham em início dos anos 80 chegado ao consumidor em forma de compact disc. A
biotecnologia foi ainda mais rápida. As técnicas de ADN recombinante, ou seja,
técnicas para combinar genes de uma espécie com os de outra, foram reconhecidas
pela primeira vez como devidamente praticáveis em 1973. Menos de vinte anos
depois, a biotecnologia era uma coisa comum no investimento medicinal e agrícola.
Além disso, graças em grande parte à espantosa explosão da teoria e prática da
informação, novos avanços científicos foram-se traduzindo, em espaços de tempo
cada vez menores, numa tecnologia que não exigia qualquer compreensão dos
utilizadores. O resultado ideal era um conjunto de botões ou teclado inteiramente à
prova de erro, que requeria apenas que se carregasse no lugar certo para ativar um
procedimento que se movimentava, se corrigia e, até onde possível, tomava
decisões, sem exigir maiores contribuições das qualificações e inteligência limitadas
e inconfiáveis do ser humano médio. Na verdade, idealmente, podia-se programar o
procedimento para dispensar de todo a intervenção humana, a não ser quando
alguma coisa corria mal. O pagamento nas caixas dos supermercados nos anos 90
tipificava essa eliminação».
(HOBSBAWM, Eric, A Era dos Extremos. História Breve do Século XX:19141991, Lisboa, Editorial Presença, 2002, p. 513).

2.1 – Redija um comentário ao texto, caracterizando a revolução das tecnologias da
informação e referindo-se às alterações que trouxe para as sociedades contemporâneas.

2.2 - Explique o impacto internacional dos acontecimentos políticos e sociais ocorridos
na Europa Central e do Leste nos anos de 1989 a 1991.
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