#ESTUDOEMCASA
AULA N.º 4

DISCIPLINA

ANO(s) 9.ºANO

HISTÓRIA

Do segundo pós-guerra aos desafios do nosso tempo
Da II Guerra à queda do muro de Berlim
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Relacionar a afirmação dos EUA, enquanto potência hegemónica, com o auxílio económico
prestado à Europa no após II Guerra e com o receio do avanço da influência comunista;
Compreender a Guerra Fria como resultado das tendências hegemónicas dos EUA e da URSS,
dando origem à formação de blocos militares e a confrontos.

Título/Tema(s) da Aula

O MUNDO DA GUERRA FRIA
A “NOVA ORDEM MUNDIAL” DO PÓS-GUERRA

Desafio

1. Como se desenvolveu a política de blocos?

2. O que foi a Guerra Fria?

3. Caracteriza as formas de atuação e os objetivos dos serviços secretos
soviéticos e americanos.

Atividade
1. Lê os documentos e responde às seguintes questões.
Documento 1
“Artigo 5.º- As partes concordam em que um ataque
armado contra uma ou várias delas na Europa ou na
América do Norte será considerado um ataque a todas
e, consequentemente, concordam em que, se um tal
ataque se verificar, cada uma, no exercício do direito
de legítima defesa, individual ou coletiva, (…) prestará,
assistência à Parte ou Partes assim atacadas, praticando
sem demora, individualmente, e de acordo com as
restantes Partes, a ação que considerar necessária,
inclusive o emprego da força armada, para restaurar e
garantir a segurança na região do Atlântico Norte.”

Documento 2
“Em caso de agressão armada na
Europa contra um ou vários dos Estados
signatários do Tratado (…), cada
Estado signatário, exercendo o seu
direito à autodefesa, (…) concederá ao
Estado ou Estados, vítimas de uma tal
agressão, assistência imediata (…).”
Pacto de Varsóvia, 28 de maio de 1955
(Adaptado)

Tratado do Atlântico Norte, Washington, 4 de abril de 1949
(Adaptado)

1.1 - Identifica as alianças militares que se formaram no pós-guerra.
1.2 – Retira dos documentos expressões que identifiquem o principal objetivo das referidas
alianças militares.
1.3 – Seleciona a opção correta, de entre as que são apresentadas.
As alianças militares foram criadas no contexto da
(A) Coexistência Pacífica;
(B) Segunda Guerra Mundial;
(C) Grande Depressão:
(D) Guerra Fria.
2. Completa as frases com as opções corretas.
A URSS, em 1947, cria o _________________, um organismo que coordenava a ação dos
partidos _________________ em todo o mundo e tinha sede em _________________.
Em 1949, instituiu o _________________ para promover a cooperação _________________ entre os
Estados comunistas, e ao mesmo tempo, dar uma resposta ao Plano Marshall.
CHAVE:
Kominform
Plano Marshall

comunistas
fascistas

Berlim
Moscovo

Comecon
Pacto de
Varsóvia

judicial
económica
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