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#ESTUDOEMCASA  

BLOCO Nº35  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 10ºano  

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

- História B – B-Identificar/aplicar os conceitos: monarquia constitucional; carta 
constitucional; vintismo; cartismo; setembrismo; cabralismo; Estado laico; sufrágio 

censitário; liberalismo económico; época contemporânea. 
Área de Integração- Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo 
histórico, estabelecendo relações de causalidade e de consequência 
DAC- Cidadania e Desenvolvimento : Instituições e Participação Democrática: refletir sobre 

os conceitos de cidadania ativa, democracia representativa e democracia participativa 

Título/Tema(s) do Bloco 

O Estado como garante da ordem social; a secularização das instituições; o cidadão, ator político 

Doc.1 

Alargamento do voto censitário no Ato de Reforma de 1832, na Inglaterra 
Todo o homem maior, sem incapacidade legal (…) que esteja na posse (…) de terras ou propriedades 
(…) com um rendimento de pelo menos dez libras por ano (…), terá o direito de votar para a eleição 
de um ou dois representantes que terão assento no Parlamento, pelo condado onde as suas terras e 
as suas propriedades são situadas(…). 
Em cada burgo ou cidade que eleja um ou vários membros para ter assento no Parlamento todo o 
homem maior, sem incapacidade legal, que ocupe (…) como locatário ou proprietário, uma casa, um 
armazém, um escritório, uma loja ou um imóvel qualquer (…) dum rendimento anual de pelo menos 
dez libras, terá o direito de votar para a eleição de um ou mais membros que hajam de representar 
no Parlamento essa cidade ou esse burgo. 

"Lei da Reforma Parlamentar" (1832), em Memórias da Europa, Vol.  V 
1- Distinga cidadão ativo de cidadão passivo 

Doc.2 

 

A “mão invisível do Estado” 

2- Esclareça as funções do Estado de acordo com a ideologia 

liberal de Adam Smith. 

 

 

Doc.3 

A Revolução Industrial, iniciada em Inglaterra nos finais do século XVIII, afirmou-se e expandiu-se no 

século XIX pela Europa, América e Japão, países onde, também como em Inglaterra se desenvolveu 

o capitalismo industrial e financeiro. Com a industrialização e o Liberalismo surgiu uma nova 

sociedade de classes, dominada pela burguesia e pelo proletariado. Nesta sociedade desenvolveram-

se antagonismos que conduziram à luta de classes, aos movimentos sindicais e ao emergir dos ideais 

socialistas. Politicamente, na segunda metade do século XIX, os regimes liberais evoluíram para uma 

progressiva democratização. Paralelamente, verificaram-se movimentos de unificação nacional, mas 

também afrontamentos imperialistas que levariam a Europa e o mundo à I Guerra Mundial.  

Amaral, C. et al , Tempo da História B, 10ºano, Porto Editora 

3- A partir do Doc.3 elabore um esquema que contenha os principais conceitos abordados no 

documento. 


