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Resolva a cruzadinha
1. Política de Hitler na Renânia que violava as disposições do
Tratado de Versalhes de 1919.
2. Linha de fortificações e defesa da França ao longo de suas
fronteiras com a Alemanha e a Itália.
3. Território no norte da China ocupada pelo Japão em 1931
em sua política expansionista.
4. País africano invadido pela Itália em 1935 e onde foram
empregadas armas químicas contra a população civil.
5. Aliança assinada entre Hitler e Mussolini em 1936, e que
em 1940 foi integrada pelo Japão.
6. Guerra ocorrida entre 1936 e 1939 e que serviu de
ensaio geral para Hitler e Mussolini testarem seus
equipamentos militares.
7. Região industrializada da Tchecoslováquia anexada pela
Alemanha em 1938, justificada pela “teoria do espaço vital”.
8. Palavra em alemão para se referir à anexação
político-militar da Áustria pela Alemanha em 1938.
9. País cuja invasão em 1º de setembro de 1939 pela
Alemanha marcou o início da Segunda Guerra Mundial.

10. País invadido pela Alemanha em junho de 1940 e que
permaneceu ocupado pelos quatro anos seguintes.
11. Operação de invasão da União Soviética feita pela
Alemanha em junho de 1941, rompendo o tratado de
não-agressão de 1939.
12. Cidade russa que resistiu por 900 dias às tropas alemãs; foi um
dos cercos mais longos e destrutivos da história das guerras.
13. Base aéreo-naval bombardeada pelos japoneses em
1941, e que levou à entrada dos EUA na Guerra.
14. Batalha travada entre julho de 1942 e fevereiro de 1943
que marcou o fim da expansão alemã na frente oriental e
o recuo das forças alemãs de volta a Berlim.
15. Operação dos aliados iniciada em 6/7/1944, o “Dia D”,
com os desembarques da Normandia e que levou à
libertação da França.
16. Termo pelo qual é conhecida a política da “solução
final” dos nazistas de extermínio em massa de judeus,
ciganos, homossexuais, comunistas e outras minorias.
17. Cidades japonesas sobre as quais os Estados Unidos
lançaram bombas atômicas.
www.ensinarhistoriajoelza.com.br
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