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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS – LIVRO 3 
 
UNIDADE 3: Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria 
 
OBJETIVOS 
Identificar as principais razões que motivaram à Segunda Guerra Mundial.  
Compreender que o período da Guerra Fria influenciou os principais conflitos militares, 
políticos e ideológicos do século XX.  
 

ATIVIDADES 
Leitura da Introdução. Pág.69 
Leitura do texto “Motivações para guerra”. Pág.70-72 
 
1.Assinale as alternativas corretas: 

As principais razões que motivaram a Segunda Guerra Mundial são: 

A.As rivalidades entre os países imperialistas. 

B.As contradições sociais, inflação, desemprego, a mobilização dos trabalhadores 

(ideias socialistas e comunistas). 

C.A ideia crescente que os comunistas europeus e a URSS representavam um mal 

que precisava ser exterminado pelo mundo capitalista. 

D.Ascensão dos regimes nazifascistas que estimulavam os conflitos entre as nações 

e a luta contra o comunismo. 

   



2.Relacione as colunas:  

 

A.1938 (março) 

B.1938 (setembro) 

C.1939 (agosto) 

D. 1939 (setembro) 

(     )Início da 2ª Guerra Mundial (invasão 

da Polônia). 

(  )Tratado Nazissoviético de Não 

Agressão. 

(      )Alemanha anexa a Áustria. 

(      )Conferência de Munique. 

 

Leitura do texto “ O que você já sabe? Pág.76. 

3.Os países que se enfrentaram na 2ª Guerra Mundial se dividiram em dois grupos 

rivais. Identifique os nomes desses grupos e seus respectivos países. 

Leitura do texto “O desenrolar da 2ª Guerra Mundial. Pág. 77-81. 

4.Assinale as alternativas corretas: 

A.Hiter iniciou uma grande operação militar contra os soviéticos, conhecida como 

Operação Barbarossa. 

B.A ideologia nazista considerava judeus e eslavos raças superiores. 

C.O “ espaço vital alemão” era a área para o povo alemão se desenvolver e deveria 
estender-se até o Leste Europeu. 

D.No dia 6 de junho de 1944, na França, ocorreu o desembarque das tropas aliadas, 
conhecido como o “Dia D”. 

Leitura do texto “ O desfecho da guerra”. Pág.83-85. 

5.Assinale as alternativas corretas: 

A.Em dezembro de 1941, os EUA foram atacados pelos japoneses (Pearl Harbor). 

B.Em julho de 1943, Benito Mussolini foi deposto. 

C.Em abril de 1945, o líder nazista Adolf Hitler cometeu suicídio. 

D.Em 6 de agosto de 1945, os EUA lançaram uma bomba atômica na cidade japonesa 
de Hiroshima. 

  

Leitura do texto “Pense sobre...”. Pág.85. 

6.Responda a questão: Seriam as guerras apenas bons negócios que, em nome do 

lucro de alguns, custam a vida de milhões de pessoas? Justifique. 

 

 



Leitura do texto “A propaganda anticomunista e a economia de guerra”. Pág.90-93 

Assista o vídeo “Guerra Fria: a paz impossível” (Pág.91). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CqQ7u8pHIw0> Acesso em: 29 abr.2020 

7.Relacione as imagens relativas a Guerra Fria com as respectivas expressões:  

                      A 

(    ) ONU 
Disponívelem:<http://historiaporimagem.blogspot.com/2011/08/guerra-fria-em-

charges.html>Acesso em:29 abr.2020. 

                     

                     B 

 (    ) Blocos de aliança militar 
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/corrida-espacial/>Acesso em: 29 abr.2020. 

 

                    C 

 (      ) Corrida armamentista 
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/onu/>Acesso em: 29 abr.2020. 

              

                      D 

 

(     )Disputa entre a URSS  e os EUA. 
Disponível em: <https://www.estudokids.com.br/pacto-de-varsovia/>Acesso em: 29 abr.2020. 

 
                    E 

 (    ) Corrida espacial. 
Disponível em: <https://www.coladaweb.com/historia/corrida-armamentista>Acesso em: 

abr.2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CqQ7u8pHIw0
http://historiaporimagem.blogspot.com/2011/08/guerra-fria-em-charges.html
http://historiaporimagem.blogspot.com/2011/08/guerra-fria-em-charges.html
https://www.todamateria.com.br/corrida-espacial/
https://www.todamateria.com.br/onu/
https://www.estudokids.com.br/pacto-de-varsovia/
https://www.coladaweb.com/historia/corrida-armamentista


Leitura do texto “ Momento Cidadania”. Pág.95. 
Leitura atenta da imagem sobre a Declaração dos Direitos Humanos. 
 

 
Disponível em: < http://dagobah.com.br/70-anos-da-declaracao-universal-dos-direitos-

humanos/ > Acesso em :20 maio.2020. 

 
Responda as questões: 
 
8.Comentário breve sobre a criação dos Direitos Humanos. 
 
9.Escolha um item dos Direitos Humanos e justifique. 
 
10.Analisando os Direitos Humanos (imagem), podemos afirmar que todas as pessoas 
têm acesso a esses direitos? Justifique.  
 

http://dagobah.com.br/70-anos-da-declaracao-universal-dos-direitos-humanos/
http://dagobah.com.br/70-anos-da-declaracao-universal-dos-direitos-humanos/

