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FICHA DE TRABALHO – 9º ANO 
 

A nova ordem mundial do após-guerra 
 
 

Fonte A 

 

1. A partir da análise da caricatura (fonte A) responde: 
 
a)  Que país representa a figura A? Que símbolos justificam a 

tua resposta? 
 
 

b) E que país está representado pela figura B? Quais os 
símbolos que o identificam? 

 
c) Pode-se afirmar que o mundo era bipolar? Porquê? 

 

d) Das expressões seguintes assinala com uma cruz as que melhor se relacionam com esta 
caricatura: 

 

  guerra fria___     corrida ao armamento___   coexistência pacífica___       equilíbrio pelo terror ___ 
 

 
 

FonteB 

 
Legenda: Construção do muro de 

Berlim 

2. Assinala com uma cruz a frase que melhor traduz a mensagem 
da fonte B: 

 
a) Na Europa construíram-se muros com “cortina de ferro”.   ____ 
 
b) O muro de Berlim separava o norte e o sul da Europa.     ____ 
 
c) A Europa ficou dividida em duas áreas antagónicas.         ____ 
 
d) A construção do muro de Berlim marca um dos episódios da 
guerra Fria.                                                                             ____ 

 
 
  3. Faz corresponder os elementos da coluna A com os da coluna B, colocando o respectivo número 
no quadrado vazio: 
 

1 Pacto de 
Varsóvia  

  Perseguição aos americanos que defendiam ideias comunistas 

2 CIA   Aliança militar do bloco de Leste liderado pela URSS europeus  

3 “Caça às 
bruxas” 

  Conselho económico que define o apoio financeiro da URSS aos 
países de Leste 

4 COMECON   Serviço de espionagem dos EUA 
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4. Assinala com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas, reescrevendo corretamente as que 
consideraste falsas. 
 

A – No fim da 2ª guerra mundial o processo de colonização levou à independência das colónias 
europeias em África e na Ásia.               
_________________________________________________________________________________ 

B – A ONU lutava contra o direito dos povos colonizados à autodeterminação.              
_________________________________________________________________________________ 

C – A via pacífica foi usada como forma de resistência contra a Grã-Bretanha por Mahatma Gandhi.               
_________________________________________________________________________________ 

D – O recurso à violência implicava o uso de tácticas de guerrilha contra a potência colonizadora.                 
_________________________________________________________________________________ 

E – O auxílio americano impediu o crescimento económico do Japão a seguir à 2ª guerra mundial.                 
_________________________________________________________________________________ 

F – A mão-de-obra abundante, disciplinada, obediente e com elevado nível de escolaridade foi 
importante para o «milagre japonês».          
_________________________________________________________________________________ 

 

5. Atribui um dos títulos 
seguintes às fontes C, D, E e F:  
 
a) Manifestação contra a 
guerra; 
 
b) Luta contra o apartheid; 
 
c) Movimento estudantil; 
 
d) Sociedade de consumo. 
 

Fonte C - Fonte D - 

 
Tradução: O comité universitário 

para a paz no Vietname 
PROTESTA 

 

Fonte E -  Fonte F - 

 
Jornal de 12/02/1990 

Título: Nelson Mandela 
libertado 

 

 
 6. Escolhe apenas uma das fontes da questão anterior (C, D, E e F) e justifica o título que lhe 
atribuíste. 
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