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1.ª etapa  Para começar... 
Abre o teu Manual na página 88 e o Caderno das Perguntas na página 52. 
· Realiza as atividades propostas no Guia de Estudo n.º 10. 
 
 2.ª etapa  E agora... Será que sei? 
· Sem consultar o teu Manual, presta atenção aos exercícios que se seguem. 
 
 1  Observa os documentos que já conheces do teu Manual e responde às questões. 

 
1.1. Em que reunião foi apresentado o mapa da figura 1? 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
1.2. O que é que Portugal exigia com este mapa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________ 
1.3. Perante as exigências de Portugal, o que fez a Inglaterra? 
 Assinala a opção correta. 

Uma manifestação de descontentamento 
Uma revolta popular em Londres 
Propôs a realização de um tratado de paz 
Um ultimato a Portugal 

1.4. Que acontecimento retrata a figura 2? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________ 
1.5. Que regime foi implantado a 5 de outubro de 1910? 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
1.6. Quais são as principais diferenças entre a monarquia e o regime implantado 
em 1910? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________ 
1.7. Quem foi o último rei de Portugal? 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

E1 – Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926 
O que preciso de saber sobre este tema: 
1. Quais foram as razões da queda da monarquia constitucional? 
2. O que mudou com o regime da 1.ª República? 
3. Quais foram as principais realizações da 1.ª República? 
4. Como se deu o fim da 1.ª República e a instauração da Ditadura Militar? 
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 3.ª etapa  
· Abre o teu Manual na página 95 e o Caderno das Perguntas na página 56. 
· Realiza as atividades propostas no Guia de Estudo n.º 11. 
 
 4.ª etapa  E agora... Será que sei? 
· Sem consultar o teu Manual, presta atenção aos exercícios que se seguem. 
 
 2  Atenta nos documentos que já conheces do teu Manual e responde às questões. 

2.1. Quais são os símbolos da 1.ª República? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.2. Que princípios estabelecidos na Constituição de 1911 estão presentes no 
doc. 1? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.3. Assinala com um L de Legislativo, E de Executivo e J de Judicial os poderes 
atribuídos a cada um destes órgãos de soberania. 

Fazer a lei 
Julgar quem não cumpre a lei 
Fazer cumprir a lei 

 
2.4. Quem foi o primeiro Presidente da República eleito pelo Parlamento? 
_________________________________________________________________ 
 
2.5. Quais foram as principais realizações da 1.ª República? 
Assinala com um V as afirmações verdadeiras e com um F as afirmações falsas. 

Promoção do ensino religioso nas escolas 
Proibição de feriados religiosos 
Proibição do direito à greve 
Proteção na velhice e na doença 
Reconhecimento do casamento religioso 
Criação de escolas do ensino primário 
Criação da Universidade de Aveiro 
 

2.6. Corrige as afirmações falsas. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2.7. Que crítica é feita na caricatura da figura 5? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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2.8. A que acontecimento diz respeito o doc. 2 e as imagens da figura 6? 
_________________________________________________________________ 
 
2.9. O que era uma trincheira? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.10. Quais eram os problemas diários enfrentados pela população durante a 
1.ª República? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.11. Que acontecimento é anunciado no Diário de Notícias? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.12. Quem foi o primeiro presidente do novo regime político? 

António de Oliveira Salazar 
General Gomes da Costa 
General Óscar Carmona 
Manuel de Arriaga 

 
2.13. Que medidas foram tomadas neste período? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
5.ª etapa – Faço a minha autoavaliação 
 
 1  Faz a tua autoavaliação colocando um X na coluna de Sim ou Não, de acordo com o trabalho que realizaste. 
 Sim Não 
1. Li todas as páginas do Manual sobre a matéria em recuperação?   
2. Observei e analisei os documentos presentes no Manual?   
3. Realizei todos os Guias de Estudo que foram propostos?   
4. Realizei a proposta de trabalho – Será que sei?   
5. Respondi facilmente a todas as questões colocadas na proposta de trabalho – Será que sei?   
 
 2  Refere os conteúdos que consideraste mais difíceis. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 3  Indica as dúvidas e as dificuldades que sentiste ao realizar esta atividade. 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 


