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01. A ascensão de Hitler ao controle do Estado alemão se deu por via eleitoral e impôs uma forte doutrinação gerando um substancial 
crescimento econômico ampliando a quantidade de empregos, bem como a melhoria do padrão de vida do proletariado alemão que 
tinha sido, anteriormente, massacrado pelo Tratado de Versalhes. Essa conjuntura fez com que o Terceiro Reich fosse muito bem aceito 
pela sociedade, é importante ressaltar que a oposição, principalmente a socialista, tinha sido massacrada pela feroz ditadura nazista, 
diante dessa realidade a industrialização germânica cresceu e retornou o espírito imperialista que unida ao belicismo nazifascista italiano 
e nipônico gerou a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito teve bombardeios e massacres em praticamente todos os rincões do planeta, 
principalmente nas áreas cobertas pelo oceano Atlântico e Pacífico, nesse oceano o conflito intensificou-se quando o Japão atacou a 
base norte-americana de Pearl Harbor. Com a derrota do Eixo, após as detonações nucleares em Hiroshima e Nagasaki, surgiu a nova 
ordem mundial da Guerra Fria onde as duas novas superpotências Estados Unidos capitalistas e União Soviética socialista passaram a 
dominar o planeta simbolizada pelo muro de Berlim.

 Resposta: A

02. A política de extermínio emplementada pelo governo hitlerista na Segunda Guerra Mundial contra minorias étnicas como a dos judeus 
e ciganos foi considerada como “crime contra a humanidade” porque não havia a individualização acerca de uma suposta acusação, 
mas a retaliação sobre um grupo porque ele não é considerado germânico, consequentemente o genocídio se tornou cotidiano nos 
campos de concentração aniquilando crianças, mulheres grávidas, anciãos etc. A prática de extermínio utilizou um procedimento lógico 
e “racional” para matar mais pessoas em menos tempo ocasionando o assassinato de seis milhões de judeus. Esse fato foi chamado 
por muitos judeus como holocausto e serviu como inspiração para a criação do Estado de Israel.

 Resposta: C

03. A questão pede que se caracterize o “New Deal”, que foi a política do presidente Roosevelt, segundo a teoria econômica keynesiana 
que tinha o objetivo de retirar os USA da crise econômica gerada pelo “crack” da bolsa de valores de Nova Iorque. O ataque japonês 
à base naval norte-americana de Pearl Harbor introduziu os EUA na Segunda Guerra Mundial gerando o enfraquecimento do Eixo.

 Resposta: B

04. Em 1941, a Alemanha estava no auge do expansionismo militar e territorial, já tinha invadido a França e estava bombardeando 
maciçamente a Inglaterra, criando uma sensação de invencibilidade. Nesse contexto, o II Reich quebrou o pacto de não-agressão com a 
União Soviética e a invadiu com a operação Barba Ruiva no que seria a vitória definitiva. Contudo, as forças germânicas ficaram detidas 
durante dois anos em Stalingrado e em 1943 a URSS passou à ofensiva levando o Eixo a recuar, por isso afirma-se que a Batalha de 
Stalingrado foi o começo do fim da Alemanha na Segunda Guerra Mundial.

 Resposta: D

05. A bomba nuclear “Little Boy”, jogada sobre Hiroshima pelo bombardeiro norte-americano “Enola Gay”, num ato extremamente 
criticado por vários segmentos da humanidade, representou, juntamente com a posterior destruição atômica sofrida por Nagasaki, a 
derrota nipônica (Eixo) e a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial.

 Resposta: B
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