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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº22  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 11ºano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

História B- Demonstrar que o mundo pós II Guerra Mundial foi marcado pelo 

confronto entre duas superpotências com ideologias e modelos político-

económicos antagónicos 

Área de Integração- Crises, embates ideológicos e mutações culturais na 

primeira metade do século XX; Portugal e o mundo da Segunda Guerra 

Mundial ao início da década de 80 – opções internas e contexto internacional 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

A reconstrução do pós guerra (II Guerra Mundial) - As conferências de Paz 

 

 
Doc.1 

 

 
 

 
1- Refere as principais decisões tomadas na Conferência de Ialta. 

- Exigência da rendição incondicional da Alemanha e os termos da rendição 
- Definição das fronteiras polacas: a URSS obtinha territórios da Polónia a leste e esta era 
compensada com terras da Alemanha a Norte e Oeste 
- Reconhecimento do governo democrático da Polónia 
- Reconhecimento do governo de Tito na Jugoslávia. 
 

2- Na Conferência de Potsdam os Aliados impuseram as condições à Alemanha. Identifica 
essas condições. 

- Desnazificação da Alemanha 
-Pagamento de indemnizações de guerra aos Aliados 
- Divisão da Alemanha em quatro zonas de ocupação: americana, francesa, inglesa e soviética 
- A cidade de Berlim, embora na zona soviética, ficou também dividida em zonas de influência 
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Doc.3 
As duas superpotências 
 No fim da Guerra, a preponderância das duas principais potências mundiais mede-se visivelmente 
pela extensão das suas forças no Globo — os Americanos estão em toda a parte, da Europa à Ásia; 
os Soviéticos espalham-se da Europa Oriental até ao Extremo  Oriente; os primeiros possuem a 
bomba atómica, os segundos vão consegui-la num  muito curto espaço de tempo (em 1949). Além 
disso são possuidores de duas visões do mundo opostas, mesmo antagónicas, e são 
consequentemente portadores da vontade de impor os respetivos modelos mediante a aplicação 
de projetos "restauradores" que  dificilmente se coadunam com a gestão estratégica do poder e a 
clássica de equilíbrio que predominava entre os países europeus. O equilíbrio das forças 
internacionais passou a ser "orquestrado” por duas hegemonias em confronto latente. 
Progressivamente as suas posições vão-se extremando até se cavar um cisma profundo entre os 
dois antigos aliados.            
                                                    Fernanda Rollo; Portugal e o Plano Marshall, Estampa, 1994 
 

3- Explique as diferenças entre a URSS e os EUA 

 
 


