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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 6  

DISCIPLINA História 
ANO(S) 9ºano 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

- Analisar dados de fontes históricas relevantes para os assuntos em estudo; 
- Compreender as alterações políticas e geoestratégicas decorrentes da rutura que 
constituiu a I Guerra Mundial;  
- Problematizar os conhecimentos adquiridos. 

 

 

 
Conferência da Paz 1919/1920 – análise de fontes:  

    -Tratado de Versalhes; 
    -Pacto da Sociedade das Nações. 

                      

1. Completa a tabela síntese da guerra (fases): 

 

2. De que modo a entrada dos EUA na guerra contribuiu para a vitória dos aliados? 

RESPOSTA MODELO: 

Os EUA reforçaram o poder dos aliados com c. 1 Milhão de soldados e armas. 

 

3. Que país se rendeu em 11 de novembro de 1918? 

RESPOSTA MODELO: 

Alemanha 

 

CORREÇÃO 
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4. Indica duas consequências da guerra, a nível humano, e duas a nível material. 

RESPOSTA MODELO: 

Duas consequências a nível humano: Milhões de mortos, número elevado de órfãos ou incapacidade 

física e psíquica.  

A nível material: Destruição de infraestruturas, áreas de cultivo ou desaparecimento de património 

histórico. 

 

5. Comenta a afirmação de Georges Clémenceau: 

“É bem mais fácil fazer a guerra do que a paz” 

RESPOSTA LIVRE - Poderás ter como referência:  

 - A assinatura do Armistício do fim da Primeira Guerra 

Mundial, em 11 de novembro de 1918, entre os Aliados e a 

Alemanha, dentro de uma carruagem-restaurante, na 

floresta de Compiègne.  

Ou 

A conferência de paz que se iniciou em janeiro de 
1919, em Paris e as negociações para a paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO: 

 

1. Regista no teu caderno as principais resoluções do Tratado de Versalhes em relação à 

Alemanha. (visualiza, de novo, o bloco temático nº 6, de História, 9º ano) 

 

1.1. Consideras que é um “bom” tratado de Paz, ou seja, está elaborado de forma a favorecer a 

paz? Justifica a tua opinião. 

RESPOSTA LIVRE – Não esqueças de verificar as consequências deste tratado.               
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