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01. Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foram caracterizados pelo forte avanço alemão em direção à Europa 
Ocidental, levando à anexação de países como Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica. A conquista desses países permitiu aos nazistas 
contornar a Linha Maginot, atacando a França pelo norte. Este país ficou parcialmente ocupado, com a parte norte sob dominação 
direta dos nazistas, inclusive, a capital Paris. Na parte sul, instalou-se um governo colaboracionista, sediado em Vichy, sob a liderança 
do Marechal Pétain.

 Resposta: E

02. O ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor no Havaí levou uma oxigenação aos Aliados, pois a máquina industrial 
de guerra de Washington passou a suprir, mais ainda, as combalidas forças inglesas e francesas. A participação norte-americana obteve 
uma preponderância significativa que levou esse país a liderar o bloco capitalista durante a Guerra Fria superando o imperialismo 
britânico e francês.

 Resposta: B

03. Uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi a política de apaziguamento implantada pelo Reino Unido, a qual permitiu que Hitler 
atingisse objetivos militares e territoriais que o fortaleceram numa afronta ao Tratado de Versalhes. A burguesia liberal da Europa 
ocidental permitiu que o III Reich dominasse áreas da Europa central porque acreditava que o fascismo seria a barreira que impediria 
a expansão do socialismo soviético.

 Resposta: A

04. A revista mostra o herói americano batendo no ditador alemão Adolf Hitler, bem como o texto fala da luta ianque contra o autoritarismo 
e a tirania que marcavam os regimes totalitários que compunham o Eixo na Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, foram comuns 
a utilização de super heróis e personagens dos quadrinhos como forma de valorizar a participação dos EUA no conflito, bem como 
para simbolizar a aproximação com países como o Brasil, como no caso do personagem Zé Carioca.

 Resposta: B

05. As tensões nos Balcãs tiveram relevância na eclosão da Primeira Guerra Mundial com a morte do arquiduque austríaco, Francisco 
Ferdinando, já os pontos essenciais para a deflagração da segunda situa-se no temor da expansão do socialismo bolchevique que 
levou os governos ocidentais, notadamente o inglês a “esquecer” a desmilitarização germânica imposta pelo Tratado de Versalhes 
para que o governo de Hitler conseguisse crescer belicamente e se voltasse para o seu leste invadindo a União Soviética. Essa política 
de apaziguamento permitiu que a Alemanha se fortalecesse e se voltasse contra as forças dos Aliados sem antes destruir o corredor 
polonês e implantar o governo fascista de Franco na Espanha. A causa estrutural da Segunda Guerra Mundial tem como fundamento 
os atritos causados pela Segunda Revolução Industrial quando o mercado internacional de ingleses e franceses, que compunham os 
Aliados, foram objetos de desejos da maquinofatura alemã, italiana e nipônica colocando esse conflito internacional no rol das guerras 
imperialistas.

 Resposta: C
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