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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO Nº 10  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 11º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

Área de Integração- Construção da democracia: 

Problematizar o conceito de democracia, relacionando-o com o contexto 

histórico em análise. 

História B 

O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30: o aparecimento 

dos regimes totalitários: fascismo em Itália e nazismo da Alemanha 

- 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 

As opções totalitárias: o fascismos e nazismo 

 

 

1- Visualiza o documentário o seguinte documentário 
https://www.youtube.com/watch?v=Qbh74OmwcNA 

 

O SÉCULO DO POVO – RAÇA SUPERIOR 

Título do documentário: Raça superior 

Realização e argumento: BBC 

Data de realização: 1996 

Género: documentário 

Produção: Reino Unido 

 

Série de 26 episódios com testemunhos da época. 

Durante o decorrer do documentário procura observar e registar a informação necessária que te permita responder 
às questões que se seguem: 

1-Refere quais foram os símbolos e formas de identificação desenvolvidos pelo nazismo para fortalecer o 

sentimento de união entre os alemães. 

• Símbolos: Cruz suástica, cruz de ferro e a águia; a saudação nazi. 

 

2-Aponta os meios de ação usados pelo Partido Nazi para crescer e ganhar mais adeptos. 

• Propaganda (rádio, imprensa) 

• Festivais de demonstração do orgulho nacional. 

 

3-Refere as medidas económicas adotadas por Hitler para ultrapassar a crise na Alemanha. 

• política económica protecionista e intervencionista  

• intervenção do Estado na economia  

• obras públicas 
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• rearmamento 

• fomento industrial 

• passou a controlar a economia 

4-Enumera as características fundamentais do nazismo. 

O Nazismo possui um conjunto de princípios ideológicos como: 

• O antiparlamentarismo 

• O antissocialismo e o anticomunismo 

• O totalitarismo 

• O nacionalismo  

• O culto do chefe  

• O corporativismo  

• A proibição de greves e sindicatos. 

• A censura à imprensa, rádio e cinema e desprezo pelos direitos humanos.  

• O culto da força e da violência 

5-Diz em que se fundamentava o racismo nazi. 

• Defesa da raça superior, designada por “raça ariana”; 

6-Enumera os grupos alvo de discriminação social pelos nazis. 

• judeus 

• ciganos 

• homossexuais  

• negros 

• pessoas com deficiência mental  

• Opositores políticos como comunistas, socialistas e os democratas em geral 

7-Explica a que se deve o antissemitismo. 

• Vários banqueiros e grandes industriais eram judeus. A perceção de que os judeus queriam 
abarcar todas as áreas de negócio na Alemanha. Estavam muito representados na 
comunidade académica e em profissões como médicos, advogados e outras. 

8-Diz como se manifestava esse antissemitismo. 

• Perseguição 

• humilhação pública, utilização da estrela de David 

• impossibilidade de terem negócios 

• proibição de casamento com os alemães 

• genocídio 

9-Explica como era feito o controlo genético para apuramento da raça. 

• A importância das características do alemão: alto, loiro, forte de olhos azuis 

• A importância de comprovar a pureza da sua descendência através da árvore genealógica. 

10-Pensas que se pode falar de um genocídio do povo judeu? Justifica. 

• Genocídio: morte de 6 milhões de judeus. Tentativa programada de eliminar todos os 
membros desta comunidade a nível europeu. 

11-Diz qual foi o acontecimento que desencadeou a II Guerra Mundial. 

• Invasão da Polónia pela Alemanha a 1 de setembro de 1939. 


