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#ESTUDOEMCASA 

          CORREÇÃO 

BLOCO Nº29  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 11ºano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

História B- Caracterizar o mundo comunista: expansionismo soviético e 

as opções e realizações das economias de direção central; 

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 

TÓPICOS DE PROPOSTA DE RESOLUÇÃO: 

O modelo soviético na China; o comunismo na Ásia e na américa Latina 

 
1- Relacione a divisão da Corte com o a existência com o bipolarismo 

 
• O regime comunista foi implantado na Coreia por intervenção direta da URSS; 
• A Coreia foi ocupada pelos Japoneses, no fim da II Guerra Mundial e libertada pelos exércitos 

soviético e americano; 
•  A Coreia foi, por isso, dividida em dois Estados: a norte, a República Popular da Coreia, 

comunista, apoiada pela URSS. A sul, a República Democrática da Coreia, conservadora 
sustentada pelos Estados Unidos; 

•  Invasão da Coreia do Sul pela República Popular do Norte, com vista à reunificação do território 
sob a égide do socialismo, desencadeou uma violenta guerra (1950-1953); 

• Por fim, repôs-se a separação entre as duas Coreias, que se mantem Estados até aos nossos dias  
 
 
2- Explique o avanço do comunismo na China. 

 
• Em 1949, Mao Tsé-Tung proclamou a instauração de uma República Popular;  
• A china e a URSS assinam um Tratado de Amizade, Aliança e Assistência Mútua, que coloca a 

China na esfera soviética; 
• A China  afastou-se  da URSS, mas seguiu, nos primeiros anos do regime comunista, o modelo 

politico e económico do socialismo russo; 
• A China popular assumiu, ao lado da URSS, as suas obrigações na difusão do comunismo. 

 


