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3.

Doc. 1 | A mundialização do conflito.
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(B) entre 1940-1943, marcada pelo reforço das forças do Eixo e pelas derrotas
do Aliados;
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(C) entre 1942-1943, marcada pelo equilíbrio de forças e pelas primeiras vitórias dos Aliados.
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(B) entre 1942-1945, com a ofensiva em larga escala do Eixo nas regiões conquistadas pelos Aliados;
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A terceira fase da guerra decorreu:
(A) entre 1943-1945, com a ofensiva final dos Aliados nas regiões dominadas
pelo Eixo;

(C) entre 1944-1945, com a ofensiva final dos Aliados nas regiões dominadas
pelo Exército Vermelho.
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A segunda fase da guerra decorreu:
(A) entre 1941-1943, marcada pela diminuição das forças alemães, devido às
vitórias dos Aliados;
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5.	Os Aliados iniciaram a libertação da Europa a partir do ocidente, num processo iniciado com:

Madagáscar

(A) o desembarque na Normandia, no célebre Dia D, em 1 de junho de 1944;

Forças do Eixo

Territórios e Estados que aderiram aos Aliados em 1942

Extensão máxima das conquistas do Eixo em 1942

Ataques e desembarques aliados

Grandes raides japoneses
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(B) o desembarque na Normandia, no célebre Dia D, em 12 de junho de 1944;
(C) o desembarque na Normandia, no célebre Dia D, em 6 de junho de 1944.

Territórios e Estados Aliados no fim de 1940

6.

A guerra chegou ao fim na Europa com:
(A) a invasão da Itália pelos soviéticos e a entrada conjunta dos Aliados na Alemanha em 7 maio de 1945;

1.

(B) a libertação da Itália a 25 de abril de 1945 e a capitulação da Alemanha em
7 maio de 1945;

 Segunda Guerra Mundial desenrolou-se em várias frentes, numa primeira
A
fase:

(C) o início da libertação da Itália em setembro de 1943 e a capitulação da Alemanha em 7 maio de 1945.

(A) entre 1938-1940, na Europa de Leste, com a “guerra-relâmpago”;
(B) entre 1939-1941, na Europa central e ocidental, com a “guerra-relâmpago”;

7.

(C) entre 1939-1941, na Europa e África do Norte, com a “guerra-relâmpago”.
2.

(A) em setembro de 1944, com a rendição incondicional do Estado-maior japonês, em Hiroxima e Nagasáqui, em 9 de agosto;

O acontecimento que desencadeou a entrada dos EUA na guerra foi:

(B) em setembro de 1945, depois de negociações, em Hiroxima e Nagasáqui,
respetivamente em 6 e 9 de agosto;

(A) o ataque à frota americana em Pearl Harbor a 7 de dezembro de1941;
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(B) o ataque à frota americana em Pearl Harbor a 7 de dezembro de1945;
(C) o ataque à frota americana no Atlântico norte a 7 de dezembro de1941.

Na frente oriental, a guerra chegou ao fim:

(C) em setembro de 1945, depois do lançamento de duas bombas atómicas,
em Hiroxima e Nagasáqui, respetivamente em 6 e 9 de agosto.
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