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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 28  

DISCIPLINA HISTÓRIA 
ANO(S) 9º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

- Relacionar a afirmação dos EUA, enquanto potência hegemónica, com o auxílio económico 
prestado à Europa no após II Guerra e com o receio do avanço da influência comunista;  

- Compreender a Guerra Fria como resultado das tendências hegemónicas dos EUA e da 
URSS, dando origem à formação de blocos militares e a confrontos; 
- Identificar/aplicar os conceitos: Guerra Fria; 
- Promover a importância do pensamento crítico; 

- Analisar fontes; 
- Promover a avaliação formativa. 

 

Título/Tema do Bloco 

Guerra Fria – Política de Blocos. 
 

Tema: Da II Guerra à queda do muro de Berlim 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Guerra Fria – Política de Blocos   

1. Sintetiza o que aprendeste sobre a Guerra Fria e a Política de Blocos, 
completando o seguinte quadro. 

 
Mundo bipolar após a II Guerra Mundial 

 
 
Bloco capitalista 

- Afirmação da hegemonia dos EUA: económica e militar 
- Plano Marshall: ajuda económico-financeira à Europa 
destruída pela guerra. Reforça a hegemonia dos EUA. Evita a 
expansão do comunismo 

 
 
Bloco Comunista 

- URSS estende a sua influência à Europa de Leste e a 
algumas regiões da Ásia. 
- Criação do Comecon (define o apoio financeiro da URSS aos 
Estados-membros).  
- Kominform (controla os países comunistas europeus). 

«Guerra Fria» 
Hostilidades das duas 
superpotências 

- Propaganda política; 
- Reforço do armamento nuclear; 
- Criação de zonas de influência; 
- Questão alemã: bloqueio a Berlim; divisão da Alemanha; 
construção do Muro de Berlim. 
- Conflitos no Sudeste Asiático: Guerra da Coreia e Guerra da 
Indochina. 
- Episódio dos mísseis de Cuba. 
- Diferentes fases: coexistência pacífica; regresso da «Guerra 
Fria» nos anos de 1960; princípio do fim da «Guerra Fria» - 
acordos bilaterais para a desmilitarização. 
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