
 

 

História B 11.º ano Bloco n.º 09                                                                                         Página 1 de 1 

 
 
#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº 09  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 11º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

História B 

Explicar a grande depressão, nomeadamente as suas origens, os mecanismos 

de alastramento e o seu impacto social; 

- Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo 

(A, B, C, D, H, I); 

- Respeitador da diferença/ do outro (A, B, C,D, E, F, I) 

Criativo (A, B, C, D, F, I) 

Título/Tema(s) do Bloco 

A grande depressão dos anos 30: origens e mecanismos de alastramento; impacto 

social 

- A crise de 1929 

- A mundialização da crise 

 

1-A partir dos docs 1 e 2 diz o entendes por especulação bolsista. 

Tópicos de resolução: 
- Crash bolsista refere-se ao facto de os títulos da Bolsa serem colocados à venda e não encontrarem 
comprador; 
- No doc.2 observamos que o índice de produção industrial é muito inferior ao indíce de cotação em bolsa, o 
que significa que há uma especulação bolsista. As empresas têm uma cotação na bolsa que não corresponde 
ao seu valor real; 
- Em 1929 esta especulação bolsista foi precedida de uma crise de superprodução que obrigou à deflação. Esta 
situação em conjunto com o elevado recurso ao crédito precipitou a crise. 
 
2- Tópicos de resolução: 

As três consequências da crise de 1929: Desemprego, Quebra no poder de compra e contestação social 
(Doc.3). 

 

3-  
Tópicos de resolução: 
A caricatura do Doc.4 representa a mundialização da crise que como um polvo estende os seus tentáculos 
para todo o mundo. 
A retirada dos capitais americanos da Europa promoveu a ruína de muitas empresas europeias que desse 
modo também não conseguiam pagar e importar as matérias primas das colónias e dos países menos 
desenvolvidos. Assim, os países exportadores de matérias primas (Ásia, África a América Latina) foram 
também arrastados para a crise. 


