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01. O racismo nazista a judeus, ciganos e eslavos, unido à barbárie contra humanos que possuíssem características especiais como síndrome 
de down gerou um genocídio de proporções alarmantes, pois parte da população germânica se calou perante a matança, seja por não 
ter conhecimento, por indiferença ou por ter sido doutrinada pela ideologia nazista, além do fato de Hitler ter destruído a oposição 
que poderia ter promovido profundas críticas. O governo de Hitler perseguiu as minorias com o lema “solução fi nal” que afi rmava 
que a Alemanha não teria mais que se preocupar com os “indesejáveis” em seu território, pois esses seriam totalmente destruídos. 
Para atingir seu intento, Hitler utilizou de métodos científi cos de extermínio como o uso de gases venenosos, de trabalhos escravos e, 
simplesmente, da fome nos campos de concentração.

 Resposta: E

02. A Segunda Guerra Mundial caracterizou-se por profundos massacres militares que começaram quando o III Reich nazista invadiu a 
Polônia, contudo, como a guerra tinha cunho imperialista e os grandes países capitalistas industrializados, bem como a URSS, possuíam 
intervenção em quase todo o globo terrestre, a guerra tornou-se planetária.

 Resposta: E

03. O governo japonês possuía grande pendor fascista e militarista com a liderança do imperador Hiroito. A gravura transmite essa ideologia 
de superioridade nipônica, que não conseguiu evitar a sua derrota perante a armada norte-americana. 

 Resposta: C

04. A sequência cronológica da Segunda Guerra Mundial inicia-se quando, em 1939, a Alemanha invade a cidade de Dantzig para destruir 
o corredor polonês. Em 1941, a Alemanha invade a URSS com a operação Barba Ruiva, porém, começou a ser derrotada quando o 
exército vermelho venceu a Batalha de Stalingrado. Esse enfraquecimento militar do III Reich foi também sentido quando forças aliadas 
capitalistas, lideradas pelos USA, começaram a libertar a França a partir do dia D. Após a capitulação alemã, os vitoriosos aliados 
criaram o Tribunal de Nuremberg no intuito de condenar os nazistas que promoveram crimes de guerra.

 Resposta: D

05. Com o término da Segunda Guerra Mundial, os vencedores, Aliados, constataram a existência dos campos de concentração onde a 
política de extermínio étnico, próprio da ideologia nazista, tinha sido colocada em prática em larga escala. Essa realidade uniu-se ao 
clamor por direitos humanos e a elite vitoriosa criou o Tribunal de Nuremberg onde os participantes do genocídio seriam considerados 
criminosos e dependendo do grau do crime poderiam ser levados à pena de morte, o que ocorreu em alguns casos. É importante 
observar que o fato de alemães serem culpados como criminosos de guerra é visto por muitos estudiosos como salutar porque se busca 
proteger a população civil de massacres, contudo os militares dos Estados Unidos poderiam ser considerados criminosos de guerra, 
ao detonarem as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki deliberadamente matando civis, contudo os Estados Unidos vencerm a 
guerra e a Alemanha não e aos vitoriosos os louros e aos derrotados a humilhação.

 Resposta: D

06. As detonações atômicas em Hiroshima e Nagazaki por parte dos Estados Unidos ocasionando a rendição japonesa possuem o discurso 
ofi cial pelo governo de Washington de que as suas autorizações pelo presidente Truman tinha como objetivo levar a elite militar e 
governamental de Tóquio a entregar as armas e não deixar a guerra se estender por mais meses, o que levaria, segundo projeções, à 
morte milhares de soldados norte-americanos. As detonações atômicas possuíam um grau de devastação de intensidade gigantesca 
que não permitiria a manunteção do confl ito, o que realmente ocorreu, contudo, muitos analistas acreditavam que o objetivo de 
Truman era de, também, mostrar à URSS que com a Guerra Fria se aproximando ela deveria fi car na defensiva e evitar uma política de se 
expandir na Ásia. É importante ressaltar que as defl agrações nucleares ocorreram próximas ao encontro de Potsdam onde estabeleceu 
a divisão da moribunda Alemanha.

 Resposta: E

07. A Guerra Fria representa uma nova ordem mundial, onde os líderes seriam os capitalistas Estados Unidos e a socialista União Soviética. 
Contudo, o conselho de segurança mantém respeito à Inglaterra e à França devido ao resquício de seu antigo imperialismo. Já a China 
implantou um grande poder bélico, inclusive nuclear, durante o período maoísta.

 Resposta: C

08. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Europa estava devastada, mas havia a ascensão do socialismo soviético que não 
penetrou na Europa ocidental porque os Estados Unidos repassaram uma quantidade imensa de capital para os países capitalistas, 
iniciando a implantação do Estado do bem-estar social.

 Resposta: C
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09. A Batalha de Stalingrado foi decisiva para vitória dos Aliados porque foi nela que ocorreu a primeira grande derrota do Eixo quando 
grande parte do exército alemão foi destruído pela valentia do exército vermelho, pela política de arrasar o solo e pelo “general 
inverno” que tinham sido utilizados contra o exército napoleônico no século XIX.

 Resposta: C

10. A Noite das Facas Longas ocorreu em 1934 e consistiu numa luta interna no partido nazista quando Hitler deu a ordem para que seus 
aliados destruíssem o grupo paramilitar da SA, ex-apoiador nazista, no intuito de favorecer a SS. As leis de Nuremberg consistiram em 
buscar normalizar a conduta dos judeus num clima de segregação e racismo em 1935. O aluno não deve confundi-las com o Tribunal 
de Nuremberg que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e que consistiu numa perseguição aos nazistas, sendo, inclusive, alguns 
condenados à morte devido ao holocausto. “Anschluss” é a anexação da Áustria pela Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. 
O Plano Madagascar, em 1938, está inserido na política racista hitlerista, nesse caso a deportação dos judeus para a ilha africana de 
Madagascar no oceano Índico. A Conferência de Wannsee ocorreu em 1942 e estava situado no contexto da criação prática, ou seja, 
da elaboração da solução fi nal sobre os judeus.

 Resposta: A
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