
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Analise os países que compunham os blocos beligerantes de Segunda Guerra Mundial. 
Depois, identifique com o número 1 os países que faziam parte do Eixo e com o número 2 os 
países que faziam parte dos Aliados na Segunda Guerra Mundial.   
 

      (  ) Alemanha 

 (   ) Grã-Bretanha  

 (   ) França 

 (   ) Itália 

 (   ) Estados Unidos 

 (   ) União Soviética 

 (   ) Japão 

2- Os Estados Unidos entram na Guerra 
 

 A partir de qual acontecimento os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra 
Mundial? Escreva-o a seguir.    

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3- Elabore uma ficha sobre a Guerra Fria, informando: 
 
a) o que foi; 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
b) quais eram os sistemas socioeconômicos rivais; 
 
___________________________________________________________________________ 
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c) principais alianças militares; 
 
____________________________________________________________________________ 
 
d) comportamento do governo das superpotências em relação aos indivíduos que manifestavam 
opiniões divergentes. 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4- Com atenção analise as afirmativas abaixo e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso de 
acordo como o contexto que você estudou. 

 
a) (    ) Mesmo com a vitória do nazismo na Alemanha, Hitler não rompeu com o Tratado de 
Versalhes, porém reaparelhou o Exército, ampliou o efetivo militar de 100 mil para mais de 3 
milhões de homens e fomentou a indústria bélica alemã. 
 
b) (   ) O controle do Estado sobre a economia alemã possibilitou o desenvolvimento da 
indústria, especialmente a bélica. 
 
c) (   ) A primeira fase da Segunda Guerra Mundial foi marcada pelas vitórias nazistas. Isso 
ocorreu porque eles adotaram, como tática de guerra, a denominada Blitzkrieg (guerra-
relâmpago) – um ataque que utilizava as forças aérea, naval e terrestre todas de uma vez, com 
força total. 
 
d) (    ) Na Segunda Guerra Mundial Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética 
fizeram parte do bloco dos aliados. 
 
e) (    ) Na Segunda Guerra Mundial Alemanha, Itália e Japão fizeram parte do bloco dos 
aliados. 

 
5- Usando também as suas palavras explique o significado da expressão Guerra Fria. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6-Estabeleça a correspondência entre as duas colunas. 
 
a) Cortina de ferro 
b) Doutrina Truman 
c) Líderes dos blocos rivais - Guerra Fria 
d) Sistemas socioeconômicos rivais 
e) Ordem bipolarizada 



 
(      ) Capitalismo e comunismo 
(      ) Estados Unidos e União Soviética 
(       ) Defendia o combate sem tréguas ao comunismo. 
(      ) Expressão usada para dizer que algo muito forte dividia e opunha os europeus. 
(      ) Estabeleceu-se com a divisão do mundo em dois blocos rivais: o capitalista e o 
comunista. 
 

7-Cite os fatores das independências afro-asiáticas e comente aquele que você julgou 
importante.  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
8-Explique com suas palavras em que consistia a tática proposta por Gandhi para combater a 
dominação britânica. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9- Assinale a alternativa errada e corrija-a. Sobre as razões das independências da África e 
da Ásia cabe citar: 
 
a) a luta dos nativos da África e da Ásia contra os dominadores europeus; 
b) o fortalecimento das potências europeias graças aos ganhos obtidos durante a Segunda 

Guerra Mundial; várias delas tinham colônias na Ásia e na África; 
c) a solidariedade dos países recém-libertados; 
d) movimentos como pan-africanismo e a negritude também contribuíram para o processo de 

independência na África. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10- Sobre a independência da Costa do Ouro (Gana) responda. 
 

a) A quem pertencia e onde estava localizada? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b) Qual a estratégia adotada por Kwame Nkrumah nas lutas pela independência? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                            Realize as suas atividades com dedicação!  

                                                                                                                             Sucesso!     


