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AULA N.º 3

DISCIPLINA

ANO(s) 9.º ANO

HISTÓRIA

DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
A II Guerra Mundial
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Indicar as principais alterações ocorridas no mapa político mundial do após II
Guerra;
Analisar o papel da ONU

Título/Tema(s) da Aula

As Consequências da Segunda Guerra Mundial
Desafio
1. Refere que custos humanos e materiais foram provocados pela II Guerra Mundial.
2. Indica os motivos da divisão da Alemanha, no contexto das conferências de Ialta e Potsdam.
3. Indica os objetivos da ONU.

1. 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

1.1 Indica, partindo do documento, o objetivo da atuação das autoridades alemãs face ao povo
judeu.

2. Completa a frase com as opções corretas.
Na Conferência de _________a)________ (1945), os representantes dos países
________b)_________ redigiram
a _______________c)________________,
documento
que
fundamenta a ação da ONU.

CHAVE:
Versalhes
Potsdam

vencidos
vencedores

Carta das Nações Unidas
Declaração Universal dos
Direitos Humanos

3. Classifica como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações relativas aos 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 à preservação das colónias.
d) Procurar preservar os direitos e liberdades individuais.
Adaptado de:
Escola Virtual
Aula Digital
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