


A II Guerra Mundial: 

violência e reconstrução. 



Hitler acorda do pesadelo do Tratado de 

Versalhes - caricatura da época. 

A Alemanha 

prepara-se para a guerra 

O que terá levado à atitude agressiva de Hitler no início da década de 30 

do século XX? 

Desemprego e votos no Partido 

Nazi na Alemanha. 

Desemprego 

Votos Nazi 

Com a vitória eleitoral dos nazis em 

1933, Hitler ignorou o Tratado de 

Versalhes e foi seguindo uma política 

cada vez mais agressiva. 



Como se preparou a Alemanha 

para a guerra? 

A Alemanha 

prepara-se para a guerra 

Modernização da frota de guerra e da 

aviação. 

Restabelecimento do serviço militar 

obrigatório. 



A Alemanha 

prepara-se para a guerra 

Como se preparou a Alemanha 

para a guerra? 

Mussolini e Hitler. 
A Alemanha, juntamente com a Itália e o Japão,  

constituiu uma aliança de regimes ditatoriais: o Eixo. 

Hitler Kenoe Mussolini 



Que Estados, para além da Alemanha, terão seguido uma política 

expansionista ao longo da década de 1930? 

Ocupações do Japão e da Itália na década de 30 do século XX. 

Itália e Japão em 

expansão 

JAPÃO invade a CHINA – Manchúria (1931). 

ITÁLIA invade a Etiópia (1935)… e a Albânia (1939). 

Itália 

China 

Manchúria 

Japão 

Etiópia 

Somália 

Eritreia 

Albânia 



Desrespeitando o tratado de Versalhes, a Alemanha: 

      Ocupou o Sarre (1935) e a Renânia (1936), zonas fronteiriças com a França. 

      Anexou a Áustria e o País dos Sudetas (1938). 

      Ocupou a Checoslováquia (1939). 

Quais os territórios que terão sido ocupados pela Alemanha? 

Alemanha em 

expansão 

O objetivo dos alemães era criar a 

“Grande Alemanha” que garantia a 

conquista do “espaço vital”. 

Limite máximo da expansão alemã em setembro de 1939 



Desmantelamento de uma 

fronteira entre a Alemanha e 

a Áustria. 

Heldenplatz, principal praça de 

Viena, 15 de março 1938. 

Consulta popular na 

Áustria a propósito da 

anexação pela 

Alemanha. Pergunta-se: 

“Concorda com a 

reunificação da Áustria 

com a Alemanha? Vota 

no Partido de Adolf 

Hitler? Resposta “Sim”, 

assinalar no círculo 

grande; resposta “Não”, 

assinalar no círculo 

pequeno. 

Qual terá sido a reação dos austríacos à anexação do seu país pelos 

alemães em 1938? 

Alemanha em 

expansão 



Nazis aplaudidos nas ruas de Saaz, região 

dos Sudetas, Checoslováquia, 1938. 

Como terão sido recebidas as tropas alemãs ao ocuparem a 

Checoslováquia? 

Reações à entrada dos alemães na cidade de 

Cheb, Checoslováquia, 1938. 

Alemanha em 

expansão 

Em 1938, os alemães anexaram a região dos sudetas (povo de origem alemã) na 

Checoslováquia, junto à fronteira alemã. No início de 1939, as tropas alemãs 

ocuparam toda a Checoslováquia. 



Ribbentrop faz reverência a 

Estaline. Caricatura do jornal 

MUCHA de Varsóvia. 

Qual terá sido o objetivo da Alemanha ao celebrar o Pacto de Não 

Agressão com a URSS? 

Hitler e Estaline em caricaturas da época. 

Alemanha em 

expansão 

Em 1939, a Alemanha assinou com a URSS um pacto de não agressão 

(Ribbentrop-Molotov). A Alemanha pretendia evitar a guerra em duas frentes. 



Invasão da Polónia pelo exército 

alemão em 1 de setembro de 1939. 

Como se terá iniciado a II Guerra Mundial? 

A Grã-Bretanha e a França, que tinham 

prometido apoiar a Polónia, declaram guerra 

à Alemanha. 

O início 

da guerra 



. 

 

O que terá sido a «guerra-relâmpago»? 

Conjugando força aérea, tanques e infantaria, as 

tropas alemãs avançaram para ocidente 

conquistando, na primavera de 1940,  a 

Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, o  

Luxemburgo e a França. A utilização coordenada 

da força aérea, tanques e infantaria, e os ataques  

de surpresa permitiram um rápido avanço, pois o 

inimigo não teve tempo para se organizar. 

«A guerra-relâmpago» 



A 14 de junho de 1940, Paris estava tomada pelos alemães. 

Qual terá sido a principal vitória dos alemães no ocidente? 

«A guerra-relâmpago» 



Qual terá sido a primeira derrota dos alemães? 

Torres de radar num campo de 

Inglaterra. Esta invenção foi muito 

importante para a vitória dos ingleses. 

Cartaz inglês alertava 

para os  

bombardeamentos 

alemães. 

A força aérea 

inglesa 

conseguiu 

travar o avanço 

dos alemães, 

derrotando as 

suas tropas na 

batalha de 

Inglaterra. 

A reação 

dos Aliados 
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Contra-ataque soviético durante a Batalha de Moscovo, dezembro de 1941. Os soviéticos 

resistiram até à chegada do Inverno, o qual ajudou a derrotar os alemães. 

Em 1941, a Alemanha rompeu o acordo 

estabelecido com Estaline e invadiu a URSS 

(Operação “Barba Roxa”), ocupando toda 

sua a parte ocidental. 

Face à ofensiva alemã, Estaline incentivou, 

através de cartazes, o povo soviético a lutar. 

Porque terá a URSS entrado na guerra? 

A reação 

dos Aliados 



Em síntese… 

Que conquistas 

terão sido 

alcançadas pela 

Alemanha na 1.ª 

fase da guerra? 

 
1.ª Fase (1939-1941) – 
«Guerra-Relâmpago» 

O domínio alemão até 1942. 

Frentes europeias: avanços alemães baseados 

em ataques surpresa. 



A caminho da guerra 

A Alemanha prepara-se 

para a guerra 
Restabelecimento do regime militar obrigatório; Modernização da 

frota de guerra e da aviação. 

Ocupações alemãs, 

italianas e japonesas 

Japão invadiu a Manchúria (1931). Itália invadiu a Etiópia (1935) 

e a Albânia (1939). Alemanha ocupou o Sarre (1935) e a Renânia 

(1936), anexou a Áustria e o País dos Sudetas (1938) e ocupou a 

Checoslováquia (1939). 

Início da guerra 
Alemanha invade a Polónia em 1939. Grã- Bretanha e França 

declaram guerra à Alemanha. 

Agora, sintetiza o que aprendeste, completando o seguinte quadro. 

«Guerra-Relâmpago»: primeira fase da guerra 

«Guerra-relâmpago» 

Utilizando força aérea, tanques e infantaria, as tropas alemãs 

avançaram para ocidente conquistando, na primavera de 1940,  

a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo e 

a França, através de ataques surpresa. 

1.ª derrota alemã Batalha de Inglaterra (1941). 

Invasão da URSS 
A Alemanha, rompendo o acordo anteriormente estabelecido, 

invadiu a URSS em 1940. 



Em dezembro de 1941 o Japão atacou a 

base dos EUA de Pearl Harbor, no Havai. 

Em junho de 1942, bombardeiros dos 

EUA atacaram o cruzador japonês 

Mikuma durante a Batalha de Midway. A 

entrada dos EUA no conflito determinou a 

mundialização da guerra. 

Como se terá transformado o conflito numa guerra mundial? 

Da «guerra-relâmpago» à 

mundialização do conflito 

No extremo oriente, o Japão continuava a sua atitude expansionista na China e 

na Indochina, o que os EUA tentaram contrariar através de embargos comerciais. 



Ataque japonês a Darwin, na 

Austrália, 1942. 

Soldados soviéticos celebram a 

vitória sobre os alemães na 

Batalha de Estalinegrado. 

Força expedicionária alemã, 

preparada para intervir em 

África (“África Korps”), na 

Campanha do Norte de África 

(1941-1943). 

Que alterações terão ocorrido com a entrada dos EUA na guerra? 

Da «guerra-relâmpago» à 

mundialização do conflito 

Após o ataque a Pearl Harbor (1941) e a entrada dos EUA, a guerra desenvolveu-se 

em três frentes distintas, dando-se início à derrota dos países do Eixo: 

Os alemães foram cercados e aniquilados na União Soviética, a partir de 1943; 

Na Ásia, o Japão adota uma atitude agressiva, tentando expandir o seu território. Este 

expansionismo é travado com a intervenção dos EUA.  

A ocidente, o principal palco de guerra foi o Mediterrâneo, estendendo-se ao norte de 

África, onde os países do Eixo queriam garantir o seu acesso ao petróleo, impedindo 

que os Aliados conseguissem obter o mesmo. 



A violência dos alemães nos territórios 

ocupados motivou o aparecimento de 

movimentos de resistência, principalmente 

ativos em França e na Jugoslávia. 

Os membros da Resistência sabotavam 

vias de comunicação, distribuíam jornais e 

panfletos clandestinos com vista a ajudar 

os Aliados na sua luta contra os 

ocupantes nazis. 

Qual terá sido o papel da Resistência? 

A resistência 

aliada 



Como se terá manifestado o ódio nazi contra os judeus? 

Domínio nazi: 

o Holocausto 

“Ajudem a libertar a Alemanha do capital judeu.  

Não comprem em lojas judaicas!”. A frase do cartaz 

demonstra a segregação a que os judeus eram 

sujeitos na Alemanha nazi, levando à destruição das 

suas lojas.  

Nas escolas, as crianças alemãs eram educadas 

através de manuais onde se ensinava, com 

naturalidade, a segregação dos judeus. 



Qual terá sido o destino da maioria da população judaica perseguida na 

Alemanha e nos territórios vizinhos? 

Os judeus e outros grupos como, por exemplo, ciganos 

e homossexuais eram perseguidos pelos nazis. Depois 

de identificados, eram deportados para campos de 

concentração ou de extermínio onde eram sujeitos a 

trabalhos forçados  e, a maioria, morta nas câmaras de 

gás. 

Domínio nazi: 

o Holocausto 



Domínio nazi: 

o Holocausto 

Enciclopédia oficial do Holocausto: 

 http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005143 

Qual terá sido o destino da maioria da população judaica perseguida na 

Alemanha e nos territórios vizinhos? 



O confronto deu-se entre dois grandes blocos: os Aliados e o Eixo 

Quais terão sido os blocos em confronto na II Guerra Mundial? 

 

2.ª Fase 

(1941-1943) – 
Mundialização 

do Conflito 

Em síntese… 

Principais países Aliados: Reino Unido, 

França, URSS, EUA. 

Países do Eixo: Alemanha, Itália e Japão. 

Frentes ocidentais: equilíbrio de forças; contraofensiva 

dos Aliados; Holocausto; organização da resistência nos 

países ocupados; 

Frentes asiáticas: invasão japonesa da China e 

atitudes agressivas face às colónias europeias e dos 

EUA. Ataque japonês a Pearl Harbor: entrada dos EUA 

na guerra. 
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Segunda Fase da Guerra: Mundialização do conflito 

Potências em 

confronto 
Aliados e Eixo. 

Mundialização da 

Guerra 

Entrada dos EUA na guerra, após o ataque japonês a Pearl  

Harbor em dezembro de 1941. 

 

Primeiras 

derrotas do Eixo 

Na Europa Oriental: 
Alemães cercados e aniquilados pela 

URSS em 1943. 

Na Ásia: 
Expansionismo japonês, entretanto 

travado pelos EUA. 

A Ocidente: 
A guerra travou-se essencialmente no 

Mediterrâneo e estendeu-se ao norte 

de África. 

Papel da 

Resistência 

A Resistência, em França e na Jugoslávia, ajudava os Aliados 

na sua luta contra os ocupantes nazis. 

O que foi o 

Holocausto 

Extermínio em massa de cerca de 6 milhões de judeus, levado 

a cabo pelos nazis durante a II Guerra Mundial. 

Agora, sintetiza o que aprendeste, completando o seguinte quadro. 



No dia 11 de agosto de 1943, as forças alemãs 

começaram a evacuação de seis dias da 

Sicília, na Itália, após serem derrotados pelos 

Aliados, que haviam invadido a ilha italiana em 

julho. 

Em novembro de 1942, as tropas aliadas 

desembarcaram em África iniciando a 

libertação dos territórios coloniais franceses 

ocupados pela Alemanha, naquele continente. 

Como terão os Aliados conseguido inverter os rumos da guerra? 

Derrota 

do Eixo 



Como terão os aliados conseguido inverter os rumos da guerra? 

Mapa com o 

percurso dos 

Aliados até ao 

desembarque 

na Normandia. 

Desembarque 

aliado nas 

praias da 

Normandia, 

França. 

Derrota 

do Eixo 

“Dia D” (Desembarque na Normandia - 6 de junho de 1944): libertação da França 

pelas forças aliadas que tinham por objetivo avançar até a Alemanha e subjugá-la. 

Os Aliados avançaram de leste e de ocidente em direção à Alemanha. 



Como se terá dado a rendição da Alemanha? 

Derrota 

do Eixo 

Os soviéticos foram os primeiros a chegar a Berlim, logo seguidos  

dos militares dos EUA. A Alemanha rendeu-se em maio de 1945. 

 



No Pacífico, os japoneses utilizavam aviões que voavam carregados de explosivos para ir de 

encontro aos navios dos EUA, explodindo com o impacto. Ficaram famosos os “Kamikazes”, 

que sentiam orgulho de morrer pela “Pátria do Sol Nascente”, o Japão. 

Como terá resistido o Japão? 

Resistência 

do Japão 

Apesar de ter terminado na Europa, a guerra continuava na Ásia, onde o Japão 

resistia.  
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Em 1945, o Japão sofreu 

o derradeiro ataque dos 

EUA que lançaram sobre 

as cidades de Hiroxima e 

Nagasáqui as duas 

primeiras bombas 

atómicas. O último 

resistente do Eixo 

rendeu-se 

incondicionalmente a 2 

de setembro de 1945. 

A II Guerra Mundial 

chegara ao fim. 

Que significado terá tido o lançamento da bomba atómica? 

Derrota 

do Eixo 



Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_de_guerra 

Quais terão sido os países com maiores perdas humanas durante 

a guerra? 

Consequências 

da guerra 



Ponte sobre o Rio Reno 

destruída por 

bombardeiros dos Aliados 

na cidade de Colónia, na 

Alemanha, 1945. 

Soldados americanos no 

corpo principal da Catedral 

de Colónia depois do 

bombardeamento, 1945. 

Civis deixando Berlim em 1945. 

Hiroxima, após o lançamento da 

bomba atómica. 

Que consequências terá tido a guerra na vida das pessoas? 

Consequências 

da guerra 



 
3.ª Fase 

(1943-1945) – 
Vitória dos 

Aliados 

Fim da II 
Guerra 
Mundial 

Em síntese… 

Frentes ocidentais: forças do Eixo perdem 

o Mediterrâneo; fracasso alemão na frente 

russa; desembarque aliado em França. Os 

Aliados avançam, de leste e de ocidente, 

em direção à Alemanha; rendição da 

Alemanha em maio de 1945. 

 

Frentes asiáticas: bomba atómica; 

rendição do Japão em setembro de 1945. 

Cerca de 50 
milhões de mortos; 

Destruição de 
caminhos de ferro, 
pontes e estradas; 

Destruição de 
cidades; 

Destruição de 
fábricas. 



Terceira Fase da Guerra: Vitória dos Aliados 

Vitórias dos 

Aliados 

Vitórias em África e na ilha italiana da Sicília. 

Dia D: início da libertação da França e posterior avanço dos 

Aliados para a Alemanha. 

Eixo 

Rendição da 

Alemanha 

Maio de 1945, após a chegada dos 

soviéticos e das tropas dos EUA a 

Berlim. 

Resistência do 

Japão 

A força aérea japonesa tenta atingir os 

navios americanos no Pacífico. 

Rendição do Japão 
Lançamento, pelos EUA, da bomba 

atómica sobre as cidades japonesas de 

Hiroxima e Nagasáqui. 

Fim da guerra 
Em setembro de 1945, o Japão rendeu-se. Era o fim da II Guerra 

Mundial 

Consequências 

da guerra  

Elevado número de mortos e destruição de infraestruturas e até 

de cidades. 

Agora, sintetiza o que aprendeste, completando o seguinte quadro. 



Quais terão sido os objetivos das conferências 

realizadas durante e após a guerra? 

Consequências 

da guerra 

Deliberações principais das Conferências de 

Potsdam e de Ialta: 

Divisão da Alemanha e da cidade de Berlim; 

Desmilitarização da Alemanha; 

Julgamento dos responsáveis nazis no Tribunal 

de Nuremberga. 



Que alterações geopolíticas terão ocorrido com o fim da guerra? 

Bloco de 

Leste 

Bloco 

ocidental 

Consequências 

da guerra 

Europa: 

formação de dois 

blocos políticos. 

Japão: 

Formação de um 

governo democrático 

tutelado pelos EUA. 

Médio Oriente: 

criação do Estado 

judaico de Israel. 



 

 

Que alterações terão ocorrido no mapa da Europa após a II Guerra 

Mundial? 

Consequências 

da guerra 



Defesa dos direitos 

humanos 

1945: Criação da ONU - organismo internacional que substituiu a SDN. 

Manter a paz no mundo 

Direito dos povos à 

autodeterminação Cooperação internacional 

Quais terão sido os objetivos que presidiram à criação da ONU? 

Consequências 

da guerra 



 O após-guerra 

Conferências 

realizadas 
Potsdam e Ialta. 

Principais 

deliberações 

tomadas 

Divisão da Alemanha e da cidade de Berlim entre os vencedores. 

Desmilitarização da Alemanha. 

Decisão de julgar os criminosos de guerra. 

Alterações 

geopolíticas 

Na Europa, formação de dois blocos: leste e ocidental. 

Japão passa a ser tutelado pelos EUA. 

Formação do Estado de Israel. 

Principais 

objetivos da 

ONU 

Manter a paz; defesa dos direitos humanos; cooperação 

internacional; defesa dos povos à autodeterminação. 

Agora, sintetiza o que aprendeste, completando o seguinte quadro. 



A GUERRA FRIA 



INTRODUÇÃO 

 Este tema abordará a maneira como a URSS e os  
EUA se debateram para implantarem os seus  
regimes e doutrinas económicas noutros países até  
1989. 

X 





A SITUAÇÃO EUROPEIA NO PÓS-  
GUERRA E O PLANO MARSHALL 

 Após a Guerra, a Europa  
encontrava-se bastante  
fragilizada por isso foi obrigada  
a pedir empréstimos. 

 

 
 Os EUA temendo a instauração  

do comunismo ajudou-a através  
do Plano Marshall. 



A COMECON 

 A URSS rejeita a ajuda do mundo capitalista  
fundando uma organização de cooperação  
económica para si e para os seus aliados socialistas. 

 A COMECON – Conselho de Assistência  
Económica Mútua. 



A “PAZ ARMADA” 

 A expressão “Paz Armada” explica muito bem este  
período. 

 
 Os USA e URSS envolveram-se numa corrida de  

armamento espalhando exércitos e armamentos nos  
seus territórios e nos países aliados. 

 
 De um lado o capitalismo doutro o socialismo. 





A ESPIONAGEM 

 A espionagem foi muito usada de ambos os lados.  
Enquanto a espionagem norte-americana cabia aos  
integrantes da CIA, os funcionários da KGB faziam  
os serviços secretos soviéticos. 

X 



A COMPETIÇÃO ESPACIAL 

 EUA e URSS travaram uma disputa muito grande no  
que se refere aos avanços espaciais. 

 
 Em 1957, a URSS lança o foguete Sputnik com um  

cão lá dentro e em 1969 os EUA põem o primeiro  
Homem na Lua. 





A PAZ AMEAÇADA – BLOQUEIO DE 
BERLIM 

 Em 1948/49 Estaline declarou  
um Bloqueio de Berlim, mas  
falhou. 

 
 A partir daí a Alemanha foi  

divida na República Federal e na  
República Democrática, por isso  
em 1961 foi construído o Muro de  
Berlim. 



GUERRA DA COREIA 

 A Coreia esteve em guerra  
durante 1951 e 1953 devido à  
implantação ou não do  
regime socialista. 

 
 O Sul resiste com a ajuda dos  

EUA. 

 
 A Coreia acaba dividida pelo  

paralelo 38 em ‘53. 



GUERRA DO VIETNAME 

 Este conflito ocorreu entre  
1959 e 1975 e contou com a  
intervenção directa dos EUA e  
da URSS. 

 
 Os EUA saíram derrotados e  

tiveram que abandonar o  
território em 1975. 

 
 O Vietname passou a ser  

socialista. 



CRISE DE CUBA 

 Em 1962, Khrushchev decide implantar mísseis  
soviéticos em Cuba. 

 Os EUA descobrem e ameaçam invadir Cuba que  
poderia dar origem à III Guerra Mundial, mas à  
última da hora decide optar por um bloqueio naval. 



ANTAGONISMO DOS BLOCOS 

 A coexistência pacífica entre os EUA e a URSS  
parecia impossível pelo que, em 1949 , o mundo  
capitalista cria a NATO e o mundo socialista cria o  
Pacto de Varsóvia, em 1955. 

X 



BLOCOS MILITARES – A NATO 

 A OTAN - Organização do Tratado do Atlântico  
Norte era liderada pelos Estados Unidos e tinha as  
suas bases nos países da Europa Ocidental –  
defendia o capitalismo. 



O PACTO DE VARSÓVIA 

 O Pacto de Varsóvia era  
comandado pela União Soviética e  
defendia militarmente os países  
socialistas – defendia o socialismo. 

 
 Alguns países membros do  

Pacto de Varsóvia: URSS, Cuba,  
China, Coreia do Norte, Roménia,  
Alemanha Oriental (RDA)… 



X 



O “EQUILÍBRIO PELO TERROR” 

 Devido à possessão de ambas as partes de armas  
nucleares houve um “equilíbrio pelo terror”, ou seja,  
nenhuma das partes avançava pela noção das  
consequências que isso traria. 



COEXISTÊNCIA PACÍFICA 

 Após a morte de Estaline, a URSS assumiu uma  
política de melhor relacionamento com o mundo  
ocidental. A partir daí, os dois blocos acordaram e  
não participaram em mais conflitos regionais. 



QUEDA DO MURO DE BERLIM 

 Em 1989, o regime soviético estava a caminho do seu  
fim. 

 Por isso não fazia sentido continuarem com as  
rivalidades em Berlim, graças a isso o Muro de Berlim  
construído em 1961 cai em Novembro de 1989. 



A “PERESTROIKA” 

 Mikhail Gorvatchev foi  
responsável pela política da  
“Perestroika”- iniciativa à  
propriedade privada, boas  
relações com o ocidente e mais  
liberdade para o povo. 

 
 Em 1991, a URSS cai dando  

origem às actuais repúblicas  
soviéticas. 





Eixo 
Berlim 

Roma 

Tóquio

Mais terras Mais poder

A Segunda Grande Guerra Mundial



1. Desmilitarização: abolição 

do serviço militar 

obrigatório e proibição de 

possuir armamento.

2. Pagamento de pesadas 

indemnizações de guerra.

3. Perdeu as colónias.

Tratado de Versalhes



O que fez Hitler

Formou o Partido Nazi e incentivou o racismo

Foi eleito Chanceler alemão

Usou a polícia secreta e propaganda

Fez discursos mobilizadores

Criou empregos

Fortaleceu-se militarmente



Itália e Mussolini



Ditaduras de 

extrema direita

Controlo do que é 

ensinado nas 

escolas

Polícia política elimina  

toda a oposição



Modernização do Japão

Para ser rico e poderoso como o 

mundo ocidental

Sócio-

economica

Mudanças na 

escola, indús

tria e 

comércio

Militar

Moderniza 

o exército 

e a 

marinha



Conquistas japonesas

Da I Guerra Mundial Da Manchúria

Colónias 
alemãs



Outras causas da II 

Guerra Mundial

• Crise dos Anos 30

• Falhanço da Sociedade 

das Nações

• Novas tácticas militares 

testadas na Guerra Civil 

de Espanha



União da 

Alemanha e 

Áustria

Tudo o que é 

meu será teu!

Vou ficar com os teus 

territórios e 

matérias-primas!



Esta é a 

minha 

última 

exigência!



Expansionismo Nazi até 1939

In Maria Emília Dinis e outros, História Nove / História 9.º ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico, Lisboa Editora, Lisboa, 2004. 



Europa: 1939-1940

Dinamarca

Noruega

Holanda

Bélgica

França

Grécia

Parte da 

URSS



A Inglaterra 

resiste

Resistiremos!

Nunca nos 

renderemos!



Japão devora o sudeste asiático

Malásia Singapura Filipinas

Burma

Indonésia

Indochina



Alemanha ataca a União 

Soviética, 1941

Ataque japonês a Pearl 

Harbor, Estados Unidos, 1941

Mundialização 

do conflito 

(1941-1944)



Frentes da Guerra

Guerra na 

Europa 

Ocidental

Guerra na 

Europa 

Oriental 

Guerra no 

Pacífico



Pesadelo dos campos 

de concentração e de 

extermínio

Comboio da morte

Trabalhos pesados



Aliados cercam a Alemanha

Aliados a 

Oeste

Soviéticos 

a LesteAlemães



Desembarque na Normandia em 6 de 

Junho de 1944

In http://www.metmuseum.org/toah/hd/pheu/ho_1987.1100.501.htm



Alemanha capitula em 8 de Maio de 1945

http://www.rferl.org/content/Article/1074068.html



A caminho do Japão

Batalha de 

Okinawa e 

Iwo Jima

Batalha 

das 

Filipinas Batalha 

de Nova 

Guiné

Batalha do 

Mar de 

Coral

Batalha do 

Midway



Hiroshima 

& 

Nagasaki
Hiroshima

Nagasaki

Bomba 

atómica

http://www.rferl.org/content/article/1059483.html





Novo mapa político da Europa

Alemanha perdeu 

territórios conquistados

Alemanha foi dividida 

em quatro zonas

1948 

Estado de Israel

In Maria Emília Dinis e outros, História Nove / História 9.º ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico, Lisboa Editora, Lisboa, 2004. 



Nações Unidas 

(O.N.U.)



Colaboração global

Acabar com a 

pobreza e a fome 

Educação para 

todos

Igualdade de género

Saúde pediátrica

Saúde maternal

Combater o 

HIV/SIDA

Sustentabilidade 

ambiental

OBJECTIVOS DO MILÉNIO

Nações Unidas 

(O.N.U.)

http://www.un.org/millenniumgoals/



Capacetes 

Azuis



Todos os seres 

humanos têm direitos 

inalienáveis:

Participar no governo

trabalhar

Salário justo

Liberdade

Liberdade de religião

Privacidade

Casar e 

ter filhos
Igualdade de direitos

Educação

Igualdade 

perante a lei

Igualdade de 

tratamento 

À segurança

Dignidade 

Liberdade de expressão

Saúde 



Consequências da II Guerra

Paz!
Não à 

guerra!

Paz!
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1. Observa o mapa e responde à seguinte questão. 

 

 
 

Relaciona a política expansionista do regime nazi com o eclodir da 2.ª Guerra Mundial. 

 

 

 

2. Completa as frases com as opções corretas. 

 

A primeira fase da 2.ª Guerra Mundial, designada de _________________, caracterizou-se por 

uma sequência de rápidas _________________ por parte da Alemanha, que conquistou quase 

toda a Europa. Assim, a Alemanha dominou a Polónia, e posteriormente, 

a _________________, a Noruega, a Holanda e a _________________. Pouco depois, os 

Alemães ocuparam a maior parte do território _________________. 

 

 

Opções: “guerra-relâmpago”; “guerra total”; vitórias; derrotas; Dinamarca; Itália; Bélgica; 

Espanha; espanhol; francês 

 

 

 

3. Completa as frases com as opções corretas. 

 

Em muitos países europeus sob o domínio _________________ formaram-se núcleos de 

_________________, como aconteceu em França. A sua ação foi muito importante ao 

sabotarem _________________e fazerem _________________ a favor dos Aliados. 

 

 

Opções: alemão; inglês; carros blindados; resistência; satélites; vias de comunicação; 

espionagem; tratados 

 

 

 

 

A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução 
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4. Associa o número do item da coluna I à letra identificativa do elemento da coluna II.  

 

Estabelece a correspondência correta de modo a associares os acontecimentos da 2.ª Guerra 

Mundial. 

 

Coluna I   Coluna II 

1 – Final da 2.ª Guerra Mundial   A – Ataque japonês a Pearl Harbor 

2 – Início da libertação europeia 

do domínio nazi 

  B – Morte dos líderes da Alemanha e da Itália 

3 – Entrada dos EUA no conflito   C – Lançamento das bombas atómicas 

4 – Início da 2.ª Guerra Mundial   D – Desembarque na Normandia (Dia D) 

5 – Final da Guerra na Europa   E – Invasão da Polónia 

 

 

 

5. Lê o documento e responde às seguintes questões. 

 
“Ontem, 7 de dezembro de 1941 - uma data que viverá na infâmia -, os Estados Unidos da 

América foram súbita e deliberadamente atacados por forças navais e aéreas do império 

japonês. (…) 

Peço ao Congresso que, devido ao ataque ignóbil e injustificado do Japão, (…) declare a 

existência de um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês.” 

 
Franklin Roosevelt, Discurso ao Congresso, 8 de dezembro de 1941 

 

 

a) A partir do documento, identifica a razão pela qual os EUA entraram na 2.ª Guerra Mundial. 

b) Explica a importância da entrada dos EUA na 2.ª Guerra Mundial. 
 

 

 

6. Seleciona a opção que completa corretamente a frase. 

 

A URSS entrou na 2.ª Guerra Mundial quando... 

 

a) Hitler rompeu o pacto germano soviético e invadiu a URSS. 

b) Mussolini abandonou o Eixo. 

c) Churchill decidiu resistir ao avanço alemão. 

 

 

 

7. Completa as frases sobre a capitulação alemã com as opções corretas. 

 

No dia 6 de _________________ de 1944, as tropas aliadas desembarcaram 

na _________________, iniciando a libertação da _________________ do 

domínio _________________. Na Primavera de 1945, a Alemanha foi invadida e ocupada, a 

leste pela _________________ e a ocidente pelos outros países _________________. Berlim 

foi conquistada pelos _________________ e Hitler _________________. 

 

Opções: junho; agosto; Normandia; Provença; Inglaterra; Europa; nazi; nipónico; URSS; 

Ucrânia; neutros; aliados; franceses; soviéticos; exilou-se; suicidou-se 
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8. Associa o número do item da coluna I à letra identificativa do elemento da coluna II.  

 

Estabelece a correspondência correta de modo a associares as principais fases da 2.ª Guerra 

Mundial à respetiva designação. 

 

Coluna I   Coluna II 

1 – 1.ª fase (1940-41)   A – Guerra total 

2 – 2.ª fase (1942-43)   B – Guerra-relâmpago 

3 – 3.ª fase (1944-45)   C – Vitória dos Aliados 

 

 

9. Seleciona a opção que atribui um título correto à imagem. 

 

 
 

 

a) A derrota alemã. 

b) A Europa em ruínas após a 2.ª Guerra Mundial. 

c) A emigração alemã após a 2.ª Guerra Mundial. 

 

 

 

10.  Completa as frases sobre o tipo de armamento usado na 2.ª Guerra Mundial com as opções 

corretas. 

  
Durante os confrontos da 2.ª Guerra Mundial, a _________________ substituiu a cavalaria. 

Surgiu a _________________, essencial para fazer reconhecimentos. Contudo, não podemos 

esquecer a poderosa arma naval que foram os _________________, ainda que a arma mais 

mortífera tivesse sido a _________________. 

 

 

Opções: artilharia; infantaria; armada; aviação; submarinos; barcos; bomba foguete; bomba 

atómica 
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11.  Lê o documento e responde à seguinte questão. 

 

“Comandei Auschwitz desde 1 de dezembro de 1943 e calculo que, pelo menos, dois milhões e 

meio de pessoas foram mortas nas câmaras de gás e outro meio milhão morreu de fome e 

doenças. (…) Este número representa setenta a oitenta por cento de todos aqueles que eram 

enviados para Auschwitz, pois o resto foi destinado a trabalhar na indústria de armamento ou 

noutras indústrias. (…) 

Em Auschwitz trabalhavam dois médicos das SS que examinavam todos os que chegavam ao 

campo. (…) Os aptos para o trabalho ficavam no campo, enquanto os outros eram diretamente 

enviados para as câmaras. As crianças de curta idade eram sempre mandadas para a morte, 

visto que não podiam trabalhar. Com frequência, as mulheres queriam ocultar os seus filhos sob 

as roupas mas, quando o descobríamos, mandávamos imediatamente as crianças para as 

câmaras de gás. Queríamos que toda a ação fosse mantida em segredo, mas o cheiro originado 

pela incineração dos cadáveres inundava toda a região.” 
 

Declaração de Rudolf Höess no Julgamento de Nuremberga, 1946 
 

 

Analisa os efeitos das atrocidades cometidas pelos nazis, a partir do documento. 

 

 

 

12.  Observa o mapa e responde à seguinte questão. 

 

 
 

Identifica as principais alterações provocadas no mapa político europeu. 

 

 

 

13.  Responde à seguinte questão. 

 

Qual o Estado criado em 1948, no Médio Oriente, para o povo judeu? 
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14.  Seleciona a opção que completa corretamente a frase. 
 

Os Aliados iniciaram a erradicação da ideologia e das práticas nazis, processo que é designado 

de... 

 

a) desmilitarização. 

b) desnazificação. 

c) nazificação. 

d) genocídio. 

 

 

15.  Responde à seguinte questão. 

 

Escreve o nome da cidade alemã onde se fizeram os julgamentos dos crimes cometidos durante 

a 2.ª Guerra Mundial. 

 

 

 

16.  Responde à seguinte questão. 

 

Com o fim da guerra, o Japão foi ocupado e reorganizado pelas tropas americanas. Qual o nome 

do general responsável por esta missão? 

 

 

 

17.  Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

Quais as decisões tomadas na Conferência de Bretton Woods? 
 

a) Criação de um sistema monetário internacional assente no dólar. 

b) Criação do FMI e do Banco Mundial. 

c) Luta pela independência dos povos colonizados. 

d) Regularização do comércio internacional. 

e) Cooperação económica a nível internacional. 

f) Criação de um sistema monetário internacional assente no euro. 

 

 

 

18.  Completa a frase com as opções corretas. 
 

Na Conferência de _________________ (1945), os representantes dos países 

_________________ redigiram a _______________________________, documento que 

fundamenta a ação da ONU. 

 

Opções: S. Francisco; Potsdam; vencidos; vencedores; carta das Nações Unidas; Declaração 

Universal dos Direitos do Homem 
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19.  Classifica em verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações sobre os objetivos da 

ONU. 

 

a) Apoiar os regimes autoritários.  

b) Manter a paz mundial, promovendo uma solução pacífica dos conflitos através do diálogo e 

da cooperação. 

c) Incentivar atos terroristas. 

d) Procurar preservar os direitos e liberdades individuais. 

 

 

 

 

20.  Lê os documentos e responde à seguinte questão. 

 

 

Documento 1 

 

“O secretário-geral da ONU pediu 

hoje ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas que imponha um 

embargo de armas à Síria, durante 

um discurso em que apresentou um 

plano de seis pontos dedicado ao 

conflito civil sírio. 

- Peço ao Conselho de Segurança 

[da ONU] para impor um embargo 

de armas", afirmou Ban Ki-moon, 

durante um discurso na organização 

Asia Society, em Nova Iorque, 

qualificando de "irresponsável" o 

facto de potências e de grupos 

estrangeiros continuarem a apoiar 

militarmente as fações envolvidas 

no conflito na Síria, país que vive 

em guerra civil desde março de 

2011”. 

 
Diário Digital. 20-06-2014. Disponível em: 

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news
=710766 

 

 

Documento 2 

 

“(…)O secretário-geral da ONU condenou o assassinato 

do piloto jordaniano Mo'az Al-Kassasbeh, 26 anos. Ele 

estava em poder de integrantes do movimento 

autodeclarado Estado Islâmico do Iraque e do Levante, 

Isil, desde dezembro. O avião que pilotava caiu perto da 

cidade de Raqa, na Síria. 

Ban classificou o grupo, também chamado de Dash, “de 

organização terrorista sem nenhuma consideração à vida 

humana.” 

 
Rádio ONU. 03.02.2015. Disponível em: 

http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2015/02/apos-
assassinato-ban-diz-que-governos-devem-reforcar-combate-ao-flagelo-

do-terrorismo/#.VOPWWuasUrU 

 

 

Documento 3 

 

“Secretário-geral lamenta que judeus continuem sendo 

alvo de ataques violentos; encontro ocorre após 

atentados recentes na França; debate ressalta ainda 

preconceito contra muçulmanos e cristãos”. 
 

Rádio ONU. 22.01.2015. 
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2015/01/assembleia-

geral-faz-sessao-especial-sobre-aumento-do-
antissemitismo/#.VOPXAuasUrU 

 

 

Com base nos documentos, avalia o papel da ONU na consecução dos seus objetivos na 

atualidade. 

 

 

 

 

 


