
  



Prezados Alunos,  

 

Como é de seu conhecimento nós estamos passando por um momento delicado 

para a saúde, a pandemia do Corona Vírus. Por essa razão devemos ficar em 

casa e, por meio do distanciamento social, diminuir o risco de transmissão. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de aprendizagem?  

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidade aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 

entre em contato com a professora Jurema através dos seguinte canal: 

  E-mail: juremendonca@professor.educacao.sp.gov.br  

 

Bons estudos!  



 

O Mundo Dividido e a Era Vargas 

                            

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.59). 

  Compreender que o Nazismo e o Fascismo foram governos autoritários e 

centralizadores (pág.59/60). 

  Identificar os fatores do conflito sobre a Segunda Guerra Mundial. (pág.63 

65). 

 Ler: Você Sabia (pág.64). 

  Compreender como  foi  a morte dos judeus nos campos de concentração 

(Holocausto) (pág.65/66) 

  Reconhecer a importância do governo de Getúlio Vargas no cenário, 

político, econômico e social, Revolução Constitucionalista (Pág.70 a 73). 

 Ler: Pense Sobre (pág.73). 

   Compreender o que foi a Guerra Fria, identificando os blocos que se 

formaram (pág.76/80). 
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 ATIVIDADES 
 

01)  Faça um resumo sobre Nazismo e Fascismo e seus líderes Hitler e 

Mussolini.  

 
 

                                     

                 

                FASCISMO E NAZISMO 

 

    O Fascismo foi fundado em 1921, sob a 

liderança de Benito Mussolini na Itália.  

     Surgiu devido à crise econômica vivida 

na Itália a partir da Primeira Guerra Mundial. 

 

    Os italianos saíram da guerra abalados, 

com de milhares de mortos, a economia 

desestabilizada e a população 

empobrecida. Aumento da inflação, 

desemprego, fome, dentre outros. 

 

     O Fascismo defendia o nacionalismo e combatia o comunismo e a democracia. Enquanto 

Mussolini, o Duce, (“chefe”, em italiano), chegava ao poder na Itália, formando um governo 

nacionalista (relativo aos interesses nacionais) e extremamente autoritário, na Alemanha, 

ocorria o Nazismo. 

 

    O Nazismo surgiu também após a Primeira Guerra Mundial em 1921, sob a liderança de 

Adolf Hitler, o Führer (“líder”, em alemão).  A economia alemã estava em crise devido aos 

altos custos da guerra, desemprego em massa, fome, inflação, etc. 

 

      Os nazistas defendiam a superioridade da raça ariana (supostos ancestrais brancos dos 

alemães) e o antissemitismo (perseguição aos judeus: quem professa a religião judaica, 

Hebreu, Israelita) eram contra as instituições democráticas e liberais, combatiam o 

comunismo e apoiavam o expansionismo alemão.      

     

     Tanto os Nazistas como os Fascistas utilizavam uma intensa propaganda, para garantir 

o amplo apoio das massas. O apelo à família, à pátria e à prosperidade foi usado para reunir 

diferentes setores sociais. O Estado foi implacável e passou a vigiar, perseguir e prender 

pessoas consideradas subversivas, isto é, que questionavam o governo. Protestos foram 

proibidos. Muitos opositores dos dois regimes foram presos e mortos. 

 

 

 

 

 

               Mussolini e Hitler 



Leia o texto abaixo para responder as questões 02 e 03. 

 

                                                         

O Holocausto 

  Os campos de 
concentração foram usados 
pelo regime nazista para 
aprisionar milhares de pessoas 
nas décadas de 30 e 40. 
    Os campos de extermínio 
foram pensados para eliminar 
fisicamente os judeus. Esta 
decisão era chamada pelos 
nazistas de solução final.   

As mortes ocorriam também 
pelos trabalhos forçados a que 
eram submetidos os prisioneiros, bem como doenças, torturas, fome e frio. 

 A estimativa é de que 11 milhões de pessoas tenham morrido nos campos de 
concentração nazistas. 

Os prisioneiros dos campos de concentração eram pessoas deportadas dos territórios 
europeus ocupados pelos nazistas, especialmente os judeus. 

Havia, contudo, homossexuais, comunistas, ciganos e Testemunhas de Jeová, 
prisioneiros soviéticos, padres católicos, pastores protestantes, etc. 

O maior e mais conhecido dos campos de concentração nazistas foi Auschwitz (Polônia), 

onde 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas. 

   Uma característica é que somente em Auschwitz os prisioneiros tinham um número de 

série tatuado em seus braços. 

Calcula-se que seis milhões de judeus foram assassinados durante este período seja em 

câmaras de gás, seja por outros métodos, como fome e doenças. 

 

 

02)  Responda: 

a) Pesquise o significado da palavra Holocausto. 

b) Qual era o objetivo dos nazistas ao criar os campos de extermínio 

 

03)  Responda: 

a) De onde viam os prisioneiros que ficavam nos campos de concentração? 
b) Qual o nome do maior campo de concentração nazista? Onde localizava-

se? 

 

 



04) Leia o texto para responder as questões. 

 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

    Foi um conflito bélico que ocorreu na primeira metade do século XX, envolveu mais de 

setenta nações, opondo os Aliados às Potências do Eixo.  

    

A guerra teve início em 1 de setembro de 

1939 com a invasão da Polônia pela 

Alemanha e as subsequentes declarações 

de guerra da França e da Grã-Bretanha, 

estendendo-se até 2 de setembro de 1945. 

 

     Esta guerra mobilizou mais de 100 

milhões de militares, e acarretou a morte 

de, aproximadamente, setenta milhões de 

pessoas (aproximadamente 2% da 

população mundial da época), a maior 

parte foram civis. É considerado o maior e 

mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. 

 

     As principais nações que lutaram pelo Eixo foram: Itália, Japão e Alemanha. As que 

lutaram pelos Aliados foram especialmente: França, Grã-Bretanha, Estados Unidos  e 

União Soviética. 

 

   A guerra terminou  com a rendição das nações do Eixo, seguindo-se a criação da ONU 

(Organização das Nações Unidas), o início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União 

Soviética (que saíram do conflito como superpotências mundiais) e a aceleração do 

processo de descolonização da Ásia e da África. 

(www.sohistoria.com.br) 

 

 

a) Faça um resumo do fato que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. 

b) Qual é a função da Organização das Nações Unidas (ONU).? 

 

05) A Era Vargas foi o período que o presidente Getúlio Vargas governou 

o Brasil.  Essa fase divide-se em três períodos.  

Complete o quadro com os anos de cada período da Era Vargas. 

 

a) Governo Provisório 

 

 

b) Constitucional 

 

 

c) Estado Novo 

 

 



06) Assinale as alternativas corretas. 

Para atrair a atenção dos trabalhadores e garantir o controle da classe 

operária, Vargas atendeu algumas reivindicações como: 

 

a) Salário Mínimo 

b) Férias remuneradas 

c) Jornada de 8 horas de trabalho 

d) Proibiu trabalho para menores de 14 anos. 

e) Criou os institutos de aposentadoria e pensões. 

 

07) Explique o que foi a Guerra Fria.  

 

 08) Assinale a alternativa correta. 

 O período brasileiro conhecido como Estado Novo (1937-1945), sob o 
comando de Getúlio Vargas, levou o Brasil a uma: 

 
 

a) Ditadura 
b)  Anarquia 
c) Monarquia 
d) Comunismo 
e) Democracia 

 
 

09) Relacione as Colunas. 

a)  

 

Líder da Revolução 

Cubana em 1959 

 

(  ) 

 

 

Getúlio Vargas  

b) 

  

 

“Pai dos Pobres” 

 

(  ) 

  

Hitler  

c) 

 

Líder do Nazismo  

 

(   ) 

  

Mussolini   

d)  

 

Líder do Fascismo 

 

(  ) 

  

Fidel Castro  

 

 

 



10) Leia o texto para responder a questão. 

       
 
     A Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) foi criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo 
presidente Getúlio Vargas, durante o 
período do Estado Novo. Dois anos antes, 
em 1941, Getúlio havia assinado a criação 
da Justiça do Trabalho. 
      Outras medidas foram tomadas na 
história recente do Brasil. Todas elas quase 
sempre impulsionadas por momentos de tensão entre trabalhadores, governos e grandes 
empresas.   
 

 

 Na sua opinião, atualmente quais são as principais reivindicações nas 

manifestações populares? 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43

