
1

Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 4

1. (FGV-SP) O New Deal norte-americano foi:

a) a nova política externa norte-americana com relação à América Latina que foi inaugurada pelo 
estreitamento das relações entre os presidentes Roosevelt (EUA) e Cárdenas (México), e pela 
criação da União Pan-Americana.
b) a política econômica adotada pelo presidente Roosevelt para aumentar o nível de produção e 
emprego nos EUA.
c) o acordo celebrado entre os EUA e o Reino Unido para a cessão de equipamento bélico norte-
americano à Inglaterra, antes da entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial.
d) o auxílio econômico prestado pelos EUA às nações europeias, após a Segunda Guerra Mun-
dial.
e) o conjunto de medidas legais que visava acabar com a segregação racial em empregos e mo-
radias nos EUA.

2. (OSEC-SP) Em virtude da crise econômica mundial de 1929:

a) elaborou-se uma política de incentivo à produção industrial.
b) o Estado passou a intervir mais diretamente na vida econômica protecionista.
c) o capitalismo monopolista foi substituído por uma política de incentivo às pequenas e médias 
indústrias.
d) valorizou-se o liberalismo econômico com a redução geral das tarifas aduaneiras.
e) as proposições (a) e (d) estão corretas.

3. (Fuvest-SP) Em 1937, o pintor Pablo Picasso retratou, em um famoso quadro, o massacre da 
aldeia de Guernica.

a) O que estava ocorrendo na Espanha, naquele momento?
b) Qual a condição imposta pelo pintor para a exposição de sua obra na Espanha?
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4. Pinte o esquema de acordo com a legenda.

 
Adoção de medidas para 
aumentar os rendimentos. 

Concessão de financiamentos e 
juros baixos. 

Jornada de trabalho reduzida. Criação de novos postos de 
trabalho. 

 
 Emprego

 
 Agricultura

 
 Indústria

5. Complete com V (verdadeiro) e F (falso):

a) O termo fascismo também é utilizado, genericamente, para designar tanto a ditadura fascista 
na Itália como a nazista na Alemanha. (     )
b) O totalitarismo é caracterizado pela minimização do abuso de autoridade apresentado no auto-
ritarismo. (     )
c) No totalitarismo a intervenção do Estado na vida das pessoas é a máxima possível. (     )
d) O uso da força também é outra característica importante dos regimes totalitários. (     )
e) Quem não concorda com o regime totalitário tem a possibilidade de decidir em assembléia so-
bre os problemas da população. (     )



3

Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 4

6. Leia atentamente.

“Diante da crise, os movimentos socialistas e populares ganharam força. Do outro lado, também 
crescia o movimento nazista, com o discurso nacionalista, sua rejeição ao Tratado de Versalhes e 
sua proposta de unidade nacional.” 

Agora responda:
a) Quais as propostas apresentadas pelos nazistas à população?
b) Quem os nazistas responsabilizavam pelos problemas da Alemanha?

7. A ocupação da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial. A possibilidade de manter 
a paz a qualquer custo, como foi feito em Munique, revelou-se impossível. Hitler não se dava por 
satisfeito com a reconquista do “espaço vital”, queria mais e mais. Sobre a Segunda Guerra Mun-
dial, é correto afirmar:

a) A Itália, aliada da Alemanha desde a assinatura do Pacto de Aço, declarou guerra à Inglaterra e 
à França em junho de 1940. Em setembro do mesmo ano a Itália atacou o Egito e a Turquia.
b) Em 1941, tropas alemãs invadiram o território soviético e dominaram definitivamente Leningra-
do e Moscou.
c) A partir dos sucessos na Frente Ocidental, da invasão e conquista da Bélgica, Holanda e Fran-
ça e do recuo Inglês para o outro lado do canal, Hitler voltou sua atenção para a Polônia.
d) O sucesso definitivo alemão deveu-se à sua tática militar, conhecida como “guerra relâmpago”, 
que consistia no uso de forças motorizadas, tanques e aviação, conjugados e combinados entre 
si, em uma ação defensiva.
e) A partir da declaração de guerra, feita por Inglaterra e França contra a Alemanha, outros países 
foram entrando no conflito, de ambos os lados. A cada novo beligerante, a relação de forças se 
alterava, e a guerra entrava em uma nova fase. Inicialmente uma guerra européia, estendeu-se 
paulatinamente à Ásia e à África. 

8. Complete:
a) Em novembro de 1923, na cidade de Munique, um grupo de nazistas, liderado por __________
_____________________, tentou um golpe.
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b) O golpe foi _____________________ e os rebeldes ___________________.
c) Na prisão, Hitler escreveu Minha luta, que se tornou o livro da _____________________ nazis-
ta.
d) Nesse livro, Hitler expôs as idéias _________________________ do nazismo.

9. Além da defesa da expansão territorial alemã e da necessidade de se criar um Estado totalitá-
rio, há outras características na cartilha nazista. Descreva outras duas.

10. No Pacífico, o Japão estava em guerra com a China desde 1937. Em junho de 1941, os japo-
neses ocuparam também o sul da Indochina, causando a forte reação dos Estados Unidos, que 
tinham muitos interesses econômicos e estratégicos na região. Indique como se deu a entrada 
dos Estados Unidos na Guerra.


