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01. A Segunda Guerra Mundial foi o verdadeiro conflito que repercutiu intensamente e militarmente em áreas remotas do planeta, já que 
a Primeira foi, notadamente, européia. O esforço de guerra levou gigantesco masculino a cerrar fileiras nas batalhas como soldado 
liberando seus empregos para o sexo feminino que manteve a indústria bélica numa aceleração notável, essa realidade irá contribuir 
para o fortalecimento do feminismo. Ânsia pela vitória levou os parques industriais dos Aliados e do Eixo a uma corrida tecnológica 
para a criação de armas elevando a tecnologia que, no futuro, será utilizada na corrida espacial e numa suposta contradição no 
aprimoramento da fabricação de remédios.

 Resposta: E

02. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial revigorou os Aliados, pois enquanto a URSS barrava o avanço alemão no 
leste, o exército ianque, liderado pelo general Eisenhower a partir da Grã Bretanha, organizou as forças militares ocidentais liberais 
que tinham o intuito de iniciar a destruição do poderio germânico no norte da França. Essa realidade foi concretizada no dia D e a 
França foi libertada isolando a Alemanha nazista.

 Resposta: C

03. A Alemanha entrou num período de intenso crescimento da miséria e da instabilidade devido à derrota na Primeira Guerra Mundial, 
ao Tratado de Versalhes e à de crise de 29. Essa falta de perspectiva para o povo alemão enfraqueceu a liberal República de Weimar, 
permitindo que se difundissem programas políticos de extrema-direita como o nazista.

 Resposta: E

04. A política de apaziguamento elaborada pelos países da Europa ocidental permitiu que a Alemanha hitlerista se expandisse pela Europa 
central, como a Áustria, como também pela Península Ibérica. Nesse momento histórico que antecedeu à Segunda Guerra Mundial, 
a Alemanha bombardeou as cidades espanholas, como Guernica, que defendiam a liberdade existente na República. Esse governo 
republicano possuía representantes da esquerda, por isso, voluntários se apresentaram de várias partes do mundo para defender o 
governo popular, bem como a URSS. Entretanto, a ajuda soviética foi pequena, pois Stalin tinha assinado com Hitler o Pacto de Não 
Agressão.

 Resposta: E

05. Após a Primeira Guerra Mundial, os países imperialistas da Entente colocaram inúmeros pequenos povos em novos Estados no intuito 
de mantê-los sob controle. Ocorre que essa política colaborou para o crescimento do nacionalismo, gerando maior instabilidade.

 Resposta: A

06. A ideologia nazista acreditava que o progresso da humanidade somente ocorreria quando as supostas raças inferiores fossem extintas, 
por isso que os campos de concentração foram criados dentro de uma ideologia “científica” e não somente como vingança aos eslavos, 
judeus e ciganos.

 Resposta: A

07. O estado soviético era considerado um pária, por ser socialista, que deveria ser destruído pelas nações capitalistas, por isso foi criado o 
Cordão Sanitário. Na década de 20, o nazifascismo nasceu como um instrumento burguês que utilizaria o autoritarismo e o militarismo, 
liderado pela Alemanha nazista, da face da Terra. Contudo, Hitler, que era alijado do imperialismo inglês e francês, percebeu que 
somente poderia destruir Londres e Paris, caso utilizasse a matéria-prima soviética, bem como o petróleo e o trigo, além de não ter 
que dividir suas tropas entre o ocidente (Inglaterra e França) e na URSS no leste. Consequentemente, aproximou-se de seu inimigo 
Stalin e criaram o acordo de paz que foi destruído em 1941 com a operação Barba Ruiva quando a Alemanha invadiu de surpresa e 
covardemente a URSS.

 Resposta: E

08. O imperialismo é fato marcante para a eclosão dos conflitos do século XX, pois a concorrência por mercado consumidor era vital para 
as grandes potências industrializadas. Vale salientar que os Bálcãs, principalmente a Sérvia, tiveram importância estratégica na Primeira 
Guerra Mundial, mas não na segunda.

 Resposta: D
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09. Inglaterra e França foram pioneiras no gigantesco crescimento industrial e se uniram para melhor dividirem a África e a Ásia entre 
elas num processo imperialista por mercado consumidor. Já a Alemanha promoveu a unificação política somente na etapa final do 
século XII, o que prejudicou a sua industrialização que, quando se concretizou, não teve possibilidade de adquirir inúmeros mercadores 
consumidores. Essa é a raiz das guerras mundiais.

 Resposta: A

10. No início da Segunda Guerra Mundial, o Eixo estava destruindo os Aliados, compostos pela Inglaterra e França que tinha sido invadida 
pelo II Reich. Somente em 1941, os Aliados passaram a ter efetivo apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, esta invadida pela 
Alemanha que rasgou o Pacto de Não-agressão com Moscou e aqueles quando a base naval de Pearl Harbor. A entrada desses países 
na guerra é de vital importância para os Aliados, pois após a batalha de Stalingrado e do Dia D os esquadrões do Eixo passaram a ser 
aniquilados. A participação militar brasileira ocorreu quando o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas se aproximou do Flanklin 
Delano Roosevelt levando à construção da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e do envio de tropas brasileiras à Itália, 
principalmente a de Monte Castelo, Montese e Castelnuevo.

 Resposta: E
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