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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 31  

DISCIPLINA HISTÓRIA 
ANO(S) 9º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

- Identificar/aplicar os conceitos: Guerra Fria; Multinacional; Democracia 
Popular; Maoísmo; 
- Compreender as alterações ocorridas no mundo após a queda do muro de 
Berlim e o desmoronamento da URSS; 
- Analisar as dimensões da globalização (ex.: tecnologias de informação, 
comunicação e transportes, migrações); 
- Promover a importância do pensamento crítico; 
- Analisar fontes; 
- Promover a avaliação formativa. 

 

Título/Tema do Bloco 

O Mundo Comunista: - Unidade e Diversidade, Bloqueios e Ruturas; 
A afirmação dos EUA como única superpotência político-militar; 

A Globalização. 
 

Tema: Da II Guerra à queda do muro de Berlim  
As transformações do mundo contemporâneo 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

O Mundo Comunista: Modelo dominante e modelos alternativos     

 
 
 
1. Indica a principal característica, do modelo alternativo, do comunismo em Cuba. 
 
RESPOSTA MODELO: Fidel Castro apostou no desenvolvimento agrícola, no investimento 
na saúde e no ensino, em vez da aposta soviética no sector industrial. 
 
2. Como se diferenciou o Comunismo da China, de Mao Tsé-Tung? 
 
RESPOSTA MODELO: Através do Maoismo foi implementado o «Grande salto em frente» 
para desenvolver a economia: os agricultores foram organizados em comunas populares 
autossuficientes que exploravam a terra e repartiam os lucros. 
Este modelo não resultou e em 1966 deu-se início à «Revolução Cultural» fundamentada 
na repressão.  
Após a morte de Mao Tsé-Tung em 1976, a China evoluiu para uma economia de mercado, 
mas mantendo o domínio político do Partido Comunista.  
 
3. Explica em que consistia a Perestroika e a Glasnost implementadas por Gorbachev. 
RESPOSTA MODELO: 
Perestroika ou reestruturação do sistema económico -modernização, abre a economia à 
iniciativa privada. 
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Glasnost - maior transparência e democratização do país com eleições livres e liberdade 
de expressão. 
 
3.1. Qual foi a principal consequência desta liberalização iniciada por Gorbachev? 
 
RESPOSTA MODELO: 
Esta liberalização levou à desagregação do comunismo na URSS onde se iniciam fortes 
movimentos independentistas.  
1991 – golpe de Estado que levou ao colapso da URSS. 
 
 
  

 

 

A afirmação dos EUA como única superpotência político-militar   

 
 
 

1. Após o fim da Guerra Fria, o que substituiu o mundo bipolar partilhado pelos EUA 
e a URSS? 

 
RESPOSTA MODELO: 
 
Uma nova ordem mundial marcada por um mundo unipolar liderado pelos EUA. 
 

2. Indica a principal razão da afirmação dos EUA como única superpotência político-
militar. 

 
RESPOSTA MODELO: 
 
Desmoronamento do bloco soviético, que deixou os EUA sem adversário à altura, no 
campo militar. 
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