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FICHA DE HISTÓRIA – 9º ANO 
 
 
1. Identifica o acontecimento que, em 1929, deu origem à crise dos anos trinta. 
 
2. Dos seguintes países sublinha, com cores diferentes, os que seguiram uma via 
autoritária e os que permaneceram democracias parlamentares. Elabora uma legenda. 
 
Reino Unido, Portugal, França, Bélgica, Itália, Holanda, Suiça, Alemanha. 
 
3. Lê o seguinte texto e elabora um esquema com o título Fascismo: Caracterização 
 
O fascismo foi um regime político surgido em Itália nos anos vinte do século passado 
que defendia o totalitarismo, considerando que o Estado se sobrepunha ao indivíduo. O 
chefe do Estado detinha um poder autoritário, expresso no culto da sua personalidade. 
Tendo o fascismo surgido como oposição às democracias, era antiparlamentar, pois 
considerava que este sistema enfraquecia a unidade nacional. O fascismo era 
nacionalista e imperialista pois pretendia recuperar as glórias do passado e alargar o 
espaço territorial. Para promover a harmonia social defendia uma sociedade 
organizada em corporações (união de patrões e assalariados) com o objectivo de evitar 
a luta de classes. 
 
 
4. Compara as duas imagens explicando a simbologia usada. 
 
 

  

 

  
 
 
5. Define corporativismo. 
 
6. Como se explica a ascensão de Hitler ao poder? 
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7. Cada uma destas imagens exemplifica uma das ideias fundamentais do Partido 
Nazi. Identifica-as. 
 

  

 

 
 
8. Esta imagem ilustra a perseguição de Hitler a uma determinada “raça”. Identifica-a 
e explica o que aconteceu a muitas dessas pessoas. 
 

  
 
9. Assinala com (V) ou (F) cada uma das seguintes afirmações e corrige as que 
assinalaste como falsas. 
 

 A ascensão de Hitler ao poder está relacionada com o descontentamento do povo 
alemão relativamente às condições impostas pelo Tratado de Versalhes. (__) 

 A ascensão de Hitler ao poder está relacionada com o descontentamento do povo 
alemão relativamente às condições económicas resultantes do pós-guerra e da crise de 
1929. (__) 

 Nazi significa Partido Nacional Racista. (__) 

 O livro escrito por Hitler Mein Kampf estabelece os princípios anti-semitas e 
racistas da sua doutrina. (__) 

 Esse livro estabelece a inferioridade do povo alemão relativamente aos outros 
povos. (__) 

 O culto do chefe era uma das características essenciais do nazismo. (__) 
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10. O que significa ser-se antissemita? 
 
11. Consideras que posições racistas têm razão de ser? Justifica a tua opinião. 
 
12. Consideras positiva ou negativa a existência de um culto ao chefe como é 
característica dos sistemas totalitários? Justifica. 
 
13. Qual era a trilogia da educação nacional salazarista. 
 
14. Observa imagem e analisa-a, tendo em linha de conta a trilogia da educação 
nacional. 
 

  
 
15. Lê o documento e responde às questões. 
No Estado Novo o indivíduo existe, socialmente, como fazendo parte dos grupos 
naturais (família), profissionais (corporações), territoriais (municípios) – e é nessa 
qualidade que lhe são reconhecidos todos os necessários direitos. Para o ESTADO 
NOVO, não há direitos abstractos do Homem, há direitos concretos dos homens 
       Decálogo do Estado Novo 
 
 
a) O documento apresentado estabelece uma das características essenciais do 
salazarismo mas também do fascismo italiano. Qual é essa característica? 
 
b) Como existe o indivíduo no Estado Novo? 
 
c) Quais são os grupos naturais a que pertencem os indivíduos? 
 
d) Na dinâmica indivíduo/grupo, qual desses elementos o Estado Novo privilegia? 
 
e) Relaciona a resposta dada na questão anterior com o nacionalismo dos regimes 
fascistas. 
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16. Explica o porquê da utilização deste mapa na propaganda do Estado Novo. 
 

  
 
 
 
17. Identifica o personagem do cartaz. 
 

  
 
 
18. Define economia planificada? 
 
 
 
 
        Bom trabalho! 


