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FICHA DE HISTÓRIA – 9º ANO 
 

As ditaduras 
 

1. Lê a fonte A e responde: 
 

a) Que crítica faz Mussolini à democracia no primeiro parágrafo da fonte A? 
b) Que características do fascismo explicam que não possam existir “partidos políticos (…) fora do 

Estado” (fonte A)? 
 
 

A – O fascismo 

       O fascismo afirma a desigualdade dos homens, impossível de nivelar por um acto como o sufrágio 
universal. (…)  
       Para o fascista, tudo está no Estado, nada existe fora do Estado. Nesse sentido, o fascismo é 
totalitário e o Estado é fascista. Nem agrupamentos (partidos políticos, associações, sindicatos), nem 
indivíduos fora do Estado. 
 

Mussolini, A doutrina do fascismo, 1930 

 
 
 
 

2. Ordena cronologicamente os seguintes acontecimentos relativos à ascensão de Mussolini, 
numerando-os de 1 a 5: 

 

Número Acontecimentos 

 A Itália ocupa a Etiópia. 

 
O Partido Fascista e aliados ganham as eleições, em 1924, devido à violência das 
milícias armadas. 

 Marcha fascista sobre Roma. 

 Mussolini funda o Partido Nacional Fascista. 

 Mussolini proíbe todos os partidos políticos não fascistas. 
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3. Observa as fontes B e C e responde: 
 

a) Indica um acontecimento histórico que justifique as promessas 
eleitorais de “arbeit und brot” do Partido Nazi. 
 

c) Parece-te haver alguma relação entre essas promessas e os 
resultados eleitorais do Partido Nazi (fonte H)? Justifica a 
tua resposta. 

 

B – Cartaz eleitoral do 
Partido Nazi 

  
arbeit und brot  

quer dizer em português 
trabalho e pão 

C – Os resultados eleitorais do Partido Nacional Socialista (ou Partido 
Nazi)  

 
 

4. Lê a fonte D e observa a fonte F e responde: 
 

a) Que característica do nazismo está referida no 1º parágrafo da fonte D? 
b) Que povo foi alvo do anti-semitismo nazi? 
c) Quais as características físicas de quem podia “fazer parte do povo” alemão? Como se chamava 

essa raça? 
 

D – A Grande Alemanha 

      Exigimos a reunião de todos os alemães numa Grande Alemanha. (…) Exigimos territórios para 
a alimentação do nosso povo e o estabelecimento do excedente para a sua população.  
       Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo. Não pode fazer parte do povo senão 
quem for de sangue alemão (…). Por consequência, nenhum judeu pode fazer parte do povo.  
 

W. Hofer «Documentos» in Dossier do Nacional-Socialismo 
 
5. Partindo das fontes E e F explica porque é que a juventude era importante para as ditaduras fascista 

e nazi. 
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E – O Duce e a juventude F - O Fuhrer e a juventude 

 

Página do caderno da 
educação dos Balilas 
(grau da Juventude 
Fascista): 
 
Sua Excelência Benito 
Mussolini, Chefe de 
Governo, Duce do 
Fascismo e Fundador 
do Império ama tanto 
os Balilas, as crianças 
Italianas como as da 
Eritreia*  

 
Eu serei um óptimo 

soldado para a 
grandeza da Itália! 

 
*colónia do império italiano junto 

à Etiópia 

 

Cartaz de 
recrutamento 
de jovens: 

 
A juventude 
serve o seu 

Fuhrer 
 
 
 
 
 
Todos os que 
tiverem dez 
anos devem 
pertencer à 
HJ*  
 
*Juventude 
Hitleriana 
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