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Resposta ao Desafio da Aula 1:

1.Refere as razões que levaram à implantação de regimes 

ditatoriais na Europa.

Face à  crise de 1929, os governos liberais parlamentares eram 

acusados de não conseguirem solucionar o problema. Este fator e 

o receio do avanço do comunismo, levou alguns setores da 

burguesia a apoiarem partidos de extrema direita, que prometiam 

resolver a crise económica e social e impor a ordem.



2. Indica os princípios ideológicos do fascismo.

Os princípios ideológicos do fascismo são:

- Totalitarismo;

- Antiparlamentarismo;

- Anticomunismo;

- Nacionalismo;

- Corporativismo;

- Culto do Chefe;

- Imperialismo.



3.Distingue o fascismo italiano do nazismo alemão.

Para além das características do fascismo, o nazismo caracterizou-

se também pelo:

. Racismo, pois defendia a existência de raças superiores e 

inferiores;

. Antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus,que se expressou 

através do Holocausto. 



4.Indica que acontecimento deu origem à Segunda 

Guerra Mundial.

O acontecimento que deu origem ao início da 

Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polónia 

pelos alemães, em setembro de 1939.
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Batalha de Inglaterra

Operação Barbarrossa



Batalha de El Alamein, Egito, 

novembro de 1942

Ataque japonês a Pearl Harbour, 

Havai, dezembro de 1941



Desembarque aliado na Normandia, 

norte de França, junho de 1944

Batalha de Estalinegrado, URSS, 

julho de 1942 – fevereiro de 1943



Berlim, 1945

Hiroxima, 1945



A LISTA DE SCHINDLER

Ano de estreia: 1993

Realização: Steven Spielberg



A VIDA É BELA

Ano de Estreia: 1997

Realização: Roberto Benigni



O PIANISTA

Ano de Estreia: 2002

Realização: Roman Polanski



O DIÁRIO DE ANNE 

FRANK

Ano de Estreia: 2009

Realizador: Robert 

Dornhelm



DESAFIO:

1. Indica como se posicionaram os diferentes 

países perante o conflito.

2. Define Guerra-Relâmpago.

3. Destaca dois acontecimentos, um referente ao 

decurso da guerra e outro ao final da mesma.


