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As fichas de trabalho deverão ser resolvidas e enviadas caso tenham essa possibilidade.
Se não for possível serão entregues na aula imediatamente seguinte a este período de
interrupção.
Caso tenham alguma dúvida e/ou necessitem de qualquer esclarecimento encontro-me
disponível para tal, através dos canais já disponibilizados, mas que reitero:
arqueobranquinho@gmail.com
Desejo que todos estejam e continuem bem!
1.ª etapa Para começar...
Abre o teu Manual no:

Domínio 11 Do Segundo após-guerra aos anos 80
Subdomínio 11.1. A Guerra Fria
Grupo I
A Guerra Fria
1. Faz corresponder os elementos da coluna A com os elementos da coluna B
Coluna A
Coluna B
1) NATO •
2) Comecon •
• a) Órgão de controlo e coordenação dos
3) Kominform •
partidos políticos comunistas
4) Plano Marshall •
• b) Organização que tinha como objetivo
5) Pacto de Varsóvia •
defender militarmente os países do Ocidente
• c) Aliança militar do bloco comunista
• d) Ajuda de carácter económico para
auxiliar os países do Ocidente a recuperar as
suas economias
• e) Organização que tinha como missão
ajudar economicamente os países do bloco
sov
2. Observa as fontes que se seguem.

A

Embora o aspeto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e
a cada vez mais frenética corrida ao armamento nuclear no Ocidente,
não foi esse o seu maior impacto. […] As potências nucleares
envolveram-se em três grandes guerras (mas não uma contra a
outra).
Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos

B Tensão na Coreia

C O muro de Berlim

2.1. Identifica as duas superpotências que se evidenciam no contexto da Guerra Fria.
2.2. Refere duas características que as distingam (uma política e outra económica).
2.3. Indica duas das “três grandes guerras” que ocorreram durante este período A .

Grupo II

A Guerra Fria
1. Assinala com um V as afirmações verdadeiras e com um F as falsas. De seguida, corrige as
falsas.
a) Após a retirada das forças alemãs da Europa de Leste, estabeleceram-se aí regimes
comunistas.
b) O presidente Truman decidiu apoiar economicamente a Europa através do Plano
Marshall.
c) Para ajudar economicamente os países do bloco leste, a URSS criou o Kominform.
d) A NATO surge como resposta ao Pacto de Varsóvia.
e) A NATO e o Pacto de Varsóvia são organizações de carácter militar
2. Lê o texto e observa os mapas.
A A democracia parece, pois, estabelecida duradouramente nas instituições

internacionais. Em 1945 pode sentir-se justificadamente que o fim da 2.ª Guerra Mundial
marca bem o triunfo da democracia em toda a Terra.
[…] Ora, menos de dois anos mais tarde os vencedores estão desunidos. Dois blocos hostis
confrontam-se numa forma de guerra inédita para a qual é necessário inventar um nome,
mais exatamente uma imagem […]. A situação de 1947 é o mais diferente possível da

que o mundo esperava em 1945.

René Remond, Introdução à História do Nosso Tempo

B Tensão em Cuba

C O bloqueio de Berlim

2.1. Indica, a partir da fonte A, o nome pelo qual ficou conhecida “a forma de guerra inédita”
que
surge após a 2.ª Guerra Mundial. De seguida, define esse conceito.
2.2. Identifica os “dois blocos hostis” a que se refere o autor da fonte A.

GRUPO III
1. Analisa atentamente os documentos e responde às questões.
Doc. 1 – A oposição entre as superpotências. Doc. 2
«Os Estados Partes no presente Tratado, reafirmando a sua fé nos intuitos e
princípios da Carta das Nações Unidas (…), decididos a salvaguardar a
liberdade dos seus povos, a sua herança comum e a sua civilização,

fundadas nos princípios da democracia, das liberdades individuais e do
respeito pelo direito, desejosos de favorecer a estabilidade e o bem-estar
na área do Atlântico norte, resolvidos a congregar os seus esforços para a
defesa coletiva e para a preservação da paz e da segurança, acordam no
presente Tratado do Atlântico Norte.»
In Tratado do Atlântico Norte, Washington, 4 de abril de 1949

1.1 Quais são as superpotências representadas no documento 1?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2 Qual é a razão por que se chama «Guerra Fria» à situação de conflito apresentada no documento
1?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1.3 Identifica o país que liderava o grupo de países que integravam a NATO (doc. 2).
___________________________________________________________________________________
1.4 Quais foram os objetivos dessa aliança (doc. 2)?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.5 Identifica a aliança política e militar rival, criada em 1955, e qual o país que a dirigia.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.6 Lê o documento 3.

«A nossa política não se dirige contra nenhum país, contra nenhuma doutrina, mas contra a fome, a
pobreza, o desespero e o caos. O seu objetivo é o renascimento de uma economia produtiva no mundo,
de modo a garantir as condições económicas e sociais propícias à existência de instituições livres.»
In discurso de George Marshall, junho de 1947

Doc. 3
1.6.1 Escolhe a hipótese que completa corretamente a frase seguinte.
O plano elaborado por Marshall destinava-se a
A. auxiliar os países africanos afetados pela seca.
B. auxiliar os países da Europa afetados pela II Guerra Mundial.
C. auxiliar financeiramente a União Soviética.

A nova “ordem mundial” do após guerra
GRUPO IV
1. Seleciona a opção correta que justifica a hegemonia mundial dos EUA após o fim da 2.ª Guerra Mundial.
a) A destruição provocada pela guerra nos EUA estimulou a produção.
b) Os EUA produziam todo o armamento usado na guerra.
c) A 2.ª Guerra Mundial não atingiu diretamente o território americano.

2. Seleciona a opção correta que indica o regime político defendido pelo bloco ocidental.
a) Regime democrático-liberal.
b) Regime comunista.
c) Regime fascista.

3. Lê o documento e responde à seguinte questão.
“À medida que nos afastamos da guerra, afirmam-se dois campos: o campo imperialista e antidemocrático e
o campo anti-imperialista e democrático.
Os Estados Unidos são a principal força dirigente do campo imperialista. São apoiados pela Inglaterra, a
França, por todos os Estados possuidores de colónias tais como a Bélgica e os Países Baixos (…).
As forças anti-imperialistas e antifascistas formam o outro campo: a URSS e países da nova democracia, tais
como a Roménia e a Hungria, são os seus alicerces. O novo expansionismo dos Estados Unidos apoia-se num
amplo programa de medidas de ordem militar, económica e política, cuja aplicação estabelecerá em todos
os países visados o domínio político destes e reduzi-los-á ao estado de satélites dos EUA. É aos partidos
comunistas que incumbe o papel particular de se porem à cabeça da resistência do plano americano de
submissão a Europa.”
Jdanov, Relatório, 22 de setembro de 1947
Esclarece a posição do autor do documento relativamente aos modelos políticos e económicos dos EUA e
da URSS.

4. 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.

Opções: Kominform; Plano Marshall; comunistas; fascistas; Berlim; Moscovo; Comecon; Pacto de Varsóvia;
judicial; económica

5. Lê os documentos e responde às seguintes questões.

Documento 1

Documento 2
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“Artigo 5.º- As partes acordam que um ataque armado contra
uma ou várias de entre delas, ocorrendo na Europa ou na
América do Norte, será considerada como um ataque dirigido
contra todas as partes e, consequentemente, acordam que,
se um tal ataque se produzir, cada uma delas, no exercício do
direito de legítima defesa, individual ou coletiva, (…) prestará,
individualmente, e de acordo com as outras partes, a ação
que julgar necessária, incluindo o emprego da força armada,
para restabelecer e garantir segurança na região do Atlântico
Norte.”

“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

Tratado do Atlântico Norte, Washington, 4 de abril de 1949

a) Nomeia as alianças militares que se formaram no pós-guerra.
b) Contextualiza o surgimento destas alianças militares.

6. Observa o gráfico e responde às seguintes questões.

a) Explica as pretensões americanas com o Plano Marshall.
b) Indica os 3 países europeus que mais beneficiaram da ajuda económica dos EUA.
c) Nomeia a organização formada para controlar a aplicação do dinheiro emprestado pelos EUA.

7. Responde à seguinte questão.
Escreve o conceito correspondente à seguinte definição:
“Regime político que vigorava nos Estados do Leste da Europa, em que o poder era controlado pelo partido
comunista.”
8. Seleciona a opção que atribui um título correto ao cartaz.
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a)
b)
c)
d)

A chegada de Mao Zedong à URSS.
O triunfo da revolução socialista na China.
A conquista da China pela URSS.
A proclamação da Democracia Popular da China.

9. Ordena as fases da Guerra Fria, da mais antiga para a mais recente.
A.
B.
C.
D.

Desanuviamento
Equilíbrio do terror
Coexistência pacífica
Início da política de blocos

10. Seleciona a opção que atribui um título correto ao texto.
“As superpotências, americana e soviética, procuravam ter uma força militar cada vez mais destruidora de
modo a ultrapassar a sua rival. Tal competição equilibrada evitou uma guerra aberta entre os EUA e a URSS.”
a)
b)
c)
d)
e)

Equilíbrio pelo terror.
Corrida ao armamento.
A diplomacia entre os dois blocos.
A 2.ª Guerra Mundial.
A 3.ª Guerra Mundial.

11. Classifica em verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações sobre o Bloqueio de Berlim.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estaline bloqueou aos ocidentais o acesso terrestre a Berlim.
O Bloqueio de Berlim ocorreu em 1955.
Durante o bloqueio, o abastecimento à cidade de Berlim, foi feito por uma ponte aérea.
Estaline pôs fim ao bloqueio e criou a República Democrática Alemã (RDA).
A República Federal Alemã (RFA) foi formada pelos países ocidentais.
A cidade de Berlim estava controlada na totalidade pela URSS.
Durante o bloqueio, temia-se a eclosão de um novo conflito militar.
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12. Associa o número do item da coluna I à letra identificativa do elemento da coluna II.
Estabelece a correspondência correta entre os principais conflitos da Guerra Fria e as respetivas datas.
Coluna I

Coluna II

1 – Bloqueio de Berlim

A – 1965-1973

2 – Crise dos Mísseis em Cuba

B – 1948

3 – Guerra do Vietname

C – 1979-1989

4 – Guerra da Coreia

D – 1950-1953

5 – Guerra do Afeganistão

E – 1962

6 – Guerra de Angola

F – 1976

3.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
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?

Não

2 Refere os conteúdos que consideraste mais difíceis.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3 Indica as dúvidas e as dificuldades que sentiste ao realizar esta atividade.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Bom Trabalho 
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