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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº07  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 11ºano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

História B 

Identificar os condicionalismos que conduziram à falência da 1ª República e 

à implantação de um regime autoritário 

Identificar/aplicar os conceitos; modernismo; vanguarda cultural.  

-Analisar factos, teorias e situações, selecionando elementos ou dados 

históricos relevantes para o assunto em estudo; 

- Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo 

(A, B, C, D, H, I); 

- Respeitador da diferença/ do outro (A, B, C,D, E, F, I) 

Criativo (A, B, C, D, F, I) 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Identificar os condicionalismos que conduziram à falência da 1ª República e 

à implantação de um regime autoritário 

 

1- Refere os antecedentes da implantação da República em Portugal 

Tópicos de resolução: 

- Crise económica de 1890-1891 (Doc.1) com elevado endividamento externo; 

- Ultimato inglês; 

- Primeira tentativa de implantação da República em Portugal 31 de Janeiro de 1891, no 
Porto (Doc.2) 

- Ditadura de João Franco; 

- Regicídio 

 

2- Identifica, a partir da caricatura do Doc.3 um dos princípios ideológicos republicanos. 

Tópicos de resposta: 

- Caricatura de Afonso Costa ministro da justiça-  

Afonso Costa agarra (controla) dois membros do Clero influenciado pelo ‘Diabo’. Pose esta a que a 
Santa Sé se opõe em forma de serpente; 

-  Lei da Separação do Estado da Igreja. 

• Lei da Separação da Igreja do Estado; 

• Expulsão das Ordens Religiosas; 

• Proibição do Ensino Religioso; 
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• Registo Civil Obrigatório; 

• Legalização do Divórcio 

 

3- Explica a instabilidade política durante o período da 1ª República. 

Tópicos de resolução: 

- A sucessão de governos durante a primeira República (Doc.4) 

- A Constituição de 1911 prevê uma supremacia do poder legislativo (Congresso) sobre o poder 
Executivo, o que não conferia estabilidade governativo ao Governo uma vez que estava sempre 
dependente da aprovação do congresso. 


