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SUPERAÇÃO DA CRISE DE 1929

1) Quais medidas foram tomadas para a superação da crise de 1929 - New Deal. Resposta: A
superação da crise – página 58.
Resposta:
2) Escreva e explique as quatro importantes áreas de atuação do programa denominado New
Deal. Resposta: A recuperação da economia dos EUA – página 58.
Resposta:
REGIMES TOTALITÁRIOS
3) Nos anos 30, surgiram vários governos totalitários na Europa, que estavam relacionados
aos acontecimentos políticos e econômicos que marcaram a história mundial. Explique os
três primeiros motivos que ocasionaram o surgimento dos regimes totalitários na Europa.
Resposta: Origens dos regimes totalitários – página 61.
Resposta:
4) Quais foram as principais práticas dos governos totalitários. Resposta: Características do
totalitarismo – página: 62.
Resposta:
5) Explique as principais práticas nazifascistas dos regimes de Hitler (Alemanha) e Mussolini
(Itália). Resposta: As práticas nazifascistas – página: 67.
Resposta:
HOLOCAUSTO DO POVO JUDEU
6) Escreva as principais características do antissemitismo alemão (Holocausto: perseguição e
morte sistemática do povo judeu). Resposta: O antissemitismo – página 68 e pesquisa na
internet com fonte.
Resposta:
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

7) Explique as três fases da Guerra. Resposta: site – valdirsteffen.net – Características da
Segunda Guerra Mundial ou Primeira Fase (ataque relâmpago) – página 92, Segunda Fase
(ataque a Pearl Harbor, em especial os Kamikazes) – página 95 e Terceira Fase – página 96.
Para melhor compreensão dessa questão, assista os vídeos das fases da guerra no site:
valdirsteffen.net
Resposta:
8) Explique os dois motivos (vidas e gastos materiais dos americanos e a Guerra Fria) das
circunstâncias referente a explosão de duas bombas atômicas sobre o território japonês.
Resposta: dois últimos parágrafos da página 97 e o vídeo no site valdirsteffen.net:
testemunhas da 2º guerra – Hiroshima e Nagasaki – A bomba Atômica.
Resposta:

