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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais
serão anulados.
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada
no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que
devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO.

TAREFA 01
A Guerra Fria, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial (1945) e seu fim ligado a extinção da
União Soviética (1991), é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos
entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo.
Durante esse período muitas estratégias foram utilizadas pelas superpotências com o objetivo de mostrar uma a
outra e ao mundo qual era o melhor sistema (Capitalismo ou Socialismo).
Pesquise sobre a Construção e Queda do Muro de Berlim e monte uma cronologia dos
acontecimentos. (ATENÇÃO: Monte como se fosse uma linha do tempo com as datas, principais
informações e imagens.)
TAREFA 02
A Ditadura militar no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964, resultando no
afastamento do Presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Este golpe
de estado, caracterizado por personagens afinados como uma revolução instituiu no país uma ditadura militar,
que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Os militares na época justificaram o golpe, sob a alegação
de que havia uma ameaça comunista no país. Assim sendo, perseguiram e eliminaram muitas pessoas
consideradas subversivas, o que não impediu que muitas pessoas e grupos protestassem contra o governo.
Cite e apresente dois movimentos ou grupos que fizeram contestação ao regime militar. Cole em
seu trabalho duas imagens que ilustrem os grupos ou movimentos apresentados.

