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1. (Upf 2015) A imagem mostra os resultados de um combate da Segunda Guerra Mundial.

Dentre as afirmativas abaixo, assinale aquela que indica a razão pela qual o ataque à
base naval de Pearl Harbor tornou-se um dos acontecimentos decisivos para o
desfecho da Segunda Guerra Mundial.
a) Fortaleceu o nazifascismo, tendo em vista a vitória esmagadora das forças alemãs sobre
o exército soviético e de outros países do leste europeu.
b) Representou a primeira grande derrota dos aliados, uma vez que os japoneses passaram
a utilizar armas atômicas contra cidades asiáticas, porque estas atacavam o nazifascismo.
c) Foi um fato histórico decisivo para a entrada dos Estados Unidos da América na guerra,
o que criou condições favoráveis para os aliados na luta contra as forças nazifascistas.
d) Contribuiu para o significativo aumento do poderio estratégico e militar alemão, devido
ao aniquilamento quase total das forças norte-americanas e de seus aliados no leste europeu.
e) Marcou a derrota final dos países que faziam parte do bloco nazifascista, tornando-se o símbolo da restauração da
democracia e do liberalismo em toda a Europa.
2. (Uerj 2014)
O personagem Capitão América, criado em 1941, é um cidadão norte-americano,
voluntário na experiência para criar supersoldados que defendam o mundo de ameaças.
Identifique o conflito internacional em curso na época da criação do personagem. Em seguida,
aponte duas medidas adotadas, nos anos de 1941 e 1942, pelo governo dos E.U.A. com relação
ao conflito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. (Unicamp 1996) Por duas vezes na história, em 1812 e em 1943, os russos/soviéticos, sob um inverno rigoroso de
menos 30 °C, derrotaram potências de tendência expansionista: a França de Napoleão e a Alemanha de Hitler,
respectivamente. Em ambos os momentos, os russos/soviéticos adotaram técnicas semelhantes para derrotar os
inimigos e foram responsáveis por mudanças decisivas nos rumos da história contemporânea.
a) Explique qual a estratégia utilizada pelos russos, em 1812, e soviéticos, em 1943, para derrotarem os seus inimigos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Qual a importância da URSS na política internacional após a Segunda Guerra Mundial? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. (Ufrgs 1996) Assinale a linha de tempo que contém a sequência cronológica correta em relação à Segunda Guerra
Mundial:
a) Invasão da Polônia  "Dia D"  Julgamento de Nüremberg  Batalha de Stalingrado  Operação "Barbarrosa"
b) Ataque a Pearl Harbor  "Anschluss"  Invasão da Polônia  Batalha de Stalingrado  "Dia D"
c) Operação "Barbarrosa"  Batalha de Stalingrado  "Anschluss"  Ataque a Pearl Harbor  Invasão da Polônia
d) Invasão da Polônia  Operação "Barbarrosa"  Batalha de Stalingrado  "Dia D"  Julgamento de Nüremberg
e) "Anschluss"  Operação "Barbarrosa"  "Dia D"  Ataque a Pearl Harbor  Julgamento de Nüremberg
5. (Ufrgs 1996) Leia os textos a seguir, extraídos da obra "Memórias de Barbárie", de Roney Cytrynowicz:
"O extermínio dos judeus começou com a invasão da União Soviética pelas tropas nazistas em junho de 1941. Mas foi a
construção de seis campos de extermínio na Polônia com câmaras de gás, a partir do final de 1941, que concretizou um
plano organizado de genocídio dos judeus europeus. Pela primeira vez na história da humanidade, milhões de seres
humanos foram assassinados num processo industrial, numa linha de produção da morte, em que todos os aspectos de
como matar seres humanos foram racionalizados e medidos em termos de economia de tempo e energia, de custo e
benefício. Os nazistas queriam matar o maior número de pessoas no menor intervalo de tempo, com o menor custo e de
forma que se pudesse aproveitar ao máximo os corpos como matéria-prima para a indústria (ossos e cabelos) e para
acelerar o próprio processo de extermínio (a gordura dos corpos era aproveitada como combustível na sua incineração)."
"Entre as empresas alemãs que se instalaram em campos de concentração e de extermínio estão I.G., Farben, BMW,
Agfa, Telefunken, Messerschmitt, Henkel e Zeiss-Ikon. "
Segundo os textos de Cytrynowicz, pode-se inferir que
a) o nazismo, além de utilizar métodos racionais e industriais de exploração e extermínio, teve forte vinculação com
importantes setores da alta burguesia alemã, que, inclusive, se beneficiaram com tais práticas.
b) o extermínio de judeus e de outros grupos humanos discriminados pelo nazismo ocorreu de forma desordenada e aleatória,
sendo responsabilidade direta e exclusiva dos comandantes dos campos de concentração.
c) os dados historicamente apresentados pela maioria dos especialistas sobre a política de extermínio implementada pelo
nazismo são evidentemente exagerados, pois, como frisado no texto, a violência nos campos de concentração ocorreu
somente em casos isolados.
d) o nazismo foi o projeto de uma elite político-militar, relacionado à pequena burguesia alemã, mas desvinculado do grande
capital nacional.
e) os critérios norteadores da política nazista de exploração de judeus, ciganos, eslavos, comunistas e outros grupos humanos
foram exclusivamente de ordem racial.
6. (Unicamp 1997) A charge a seguir (extraída Antonio Pedro, A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, São Paulo,
Editora Atual/Campinas, Editora Unicamp (co-edição), 1986, p. 14) retrata de
forma crítica a assinatura, em 23 de agosto de 1939, de um pacto de nãoagressão.
a) Identifique os personagens do desenho e os países que respectivamente
representam.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Relacione esse pacto à deflagração da Segunda Guerra Mundial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. (Fatec 1997) A ocupação da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial. A tentativa de manter a paz a
qualquer custo, como foi feito em Munique, se revelou impossível. Hitler não se dava por satisfeito com a reconquista
do "espaço vital", queria mais e mais. Sobre a Segunda Guerra, é correto afirmar:
a) A Itália, aliada da Alemanha desde a assinatura do Pacto de Aço, declarou guerra à Inglaterra e à França em junho de
1940. Em setembro do mesmo ano, a Itália atacou o Egito e a Turquia.
b) Em 1941, tropas alemãs invadiram o território soviético e dominaram definitivamente Leningrado e Moscou.
c) A partir dos sucessos na frente ocidental, da invasão e conquista da Bélgica, Holanda e França e do recuo inglês para o
outro lado do canal, Hitler voltou sua atenção para a Polônia.
d) O sucesso definitivo alemão deveu-se à sua tática militar, conhecida como "guerra relâmpago"; essa consistia no uso de
forças motorizadas, tanques e aviação, conjugados e combinados entre si, em uma ação defensiva.

e) A partir da declaração de guerra, feita por Inglaterra e França contra a Alemanha, outros países foram entrando no
conflito, de ambos os lados. A cada novo beligerante, a relação de forças se alterava, e a guerra entrava em uma nova fase.
Inicialmente uma guerra europeia, estendeu-se paulatinamente à Ásia e a África.
8. (Mackenzie 1999) A batalha que aconteceu em Stalingrado, durante a II Guerra Mundial, marcou:
a) a consolidação das posições alemãs na Rússia, decorrente da expansão fulminante das potências do Eixo (Itália-AlemanhaJapão).
b) a neutralização do exército de Stálin, obrigando-o a assinar o Pacto Germano-Soviético de não agressão e neutralidade.
c) a inversão da situação militar da II Guerra, dando início ao recuo nazista na Europa Oriental e à decadência do Terceiro
Reich.
d) a vitória da Blitzkrieg - guerra relâmpago que consistia em ataques maciços, com o uso de carros blindados, aviões e
navios.
e) o desembarque aliado nas praias da Normandia - o Dia D, que conteve a ofensiva alemã, destruindo pela primeira vez o
mito da invencibilidade da Wehrmacht.
9. (Pucsp 2000) Leia atentamente:
"No caso de Hiroshima, trata-se da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. Numa passagem de
seu diário, o dr. Hachiya [que testemunhou o fato] pensa em Pompéia. Mas nem mesmo esta oferece termo de
comparação. Sobre Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com a maior precisão por seres
humanos. A 'natureza' está fora do jogo." (Canetti, Elias. A Consciência das Palavras. SP: companhia das Letras, 1990).
O texto refere-se à explosão atômica
a) com a qual os EUA conseguiram a capitulação dos japoneses, último núcleo de resistência do Eixo, ao fim do conflito
mundial ocorrido entre 1939-45.
b) que funcionou como demonstração do poder militar americano, para intimidar a China que havia aderido ao bloco
comunista no fim da Segunda Guerra.
c) cujo objetivo foi colocar fim ao conflito dos EUA com o Vietnã, onde os guerrilheiros locais impunham derrotas
sistemáticas aos soldados americanos.
d) que resultou de acidente aéreo envolvendo caças americanos e soviéticos, quando realizavam operações conjuntas com
arsenal nuclear no Oceano Pacífico.
e) resultante do bombardeio promovido pelos EUA, durante o Segundo Conflito Mundial, a Pearl Harbour, base militar
japonesa onde era desenvolvida a bomba de hidrogênio.

10. (Uerj 2001)
(BELMONTE. "Caricatura dos tempos". São Paulo: Melhoramentos, 1982.) pedra na estrada (23-10-1942)

Os anos de 1941 e 1942 foram decisivos para o desfecho da Segunda Guerra Mundial.
Identifique, na caricatura acima, um episódio e seu respectivo desdobramento para o
desfecho da Segunda Guerra Mundial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. (Uerj 2004)
A caricatura abaixo refere-se a dois momentos das relações entre a Alemanha e a URSS no entre-guerras.
(BELMONTE, 1943. In: JAGUAR (org.). Caricatura dos tempos. São Paulo: Melhoramentos, 1982.)

a) Conferência de Munique - invasão alemã à Polônia
b) Tratado de Moscou - Política alemã de expansão para o leste
c) Política de Apaziguamento - Pacto tripartite entre Alemanha, Itália e Japão
d) Pacto de não-agressão germano-soviético - invasão da URSS pelas tropas
alemãs

12. (Ufrj 2004) "Somos uma raça superior e devemos governar com dureza [...] Arrancarei deste país tudo que
puder. Não vim para espalhar bem-aventurança [...] A população deve trabalhar sempre [...] Não viemos para
distribuir o maná [vantagens]. Viemos para criar as bases da vitória. Somos uma raça superior que precisa lembrar
que o mais humilde operário alemão é, racial e biologicamente, mais valioso que a população daqui."
(Fonte: Adap. de Erich Koch, Comissário do Reich na Ucrânia em março de 1943, in: SHIRER, William L. Ascensão e queda do III Reich. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1967, vol. 4, p. 13)

O Texto permite identificar alguns valores que permeavam a ação alemã na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
a) Identifique no texto dois valores da ideologia nazista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Cite duas razões que levaram o Brasil a participar da Segunda Guerra Mundial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. (Pucrj 2006) Nos anos de 1941 e 1942, houve mudanças na configuração das alianças políticas e militares que
então caracterizavam a Segunda Grande Guerra (1939-1945). Frente a tais alterações, o governo do Presidente
Getúlio Vargas imprimiu novos rumos à política externa brasileira. Sobre esses acontecimentos, podemos afirmar
que:
I - o ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, deflagrou a participação militar ostensiva dos EUA na guerra.
II - a invasão alemã, na União Soviética, em 1941, interferiu, entre outros aspectos, na aproximação diplomática e militar
entre EUA, URSS e Inglaterra.
III - a crescente aproximação diplomática com os EUA condicionou a declaração de guerra ao Eixo, por parte do governo
Vargas, em 1942.
IV - a participação militar brasileira na guerra, associada ao envio da FEB, conjugou-se à ofensiva das tropas aliadas, no
front europeu, em meados de 1944.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
14. 22. (Ufrj 2006)
Hiroshima, Japão. No exato momento em que 60 anos antes a primeira bomba
atômica da história devastava a cidade de Hiroshima no Japão, mais de 50 mil
pessoas fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do ataque. Às 8:15
min [...] o mundo relembrou a detonação da arma mais poderosa já vista no planeta
até então, que matou cerca de cem mil pessoas diretamente e outras milhares nos
anos seguintes.
Fonte: Adaptado de O GLOBO de 06 de agosto de 2005, p.36.
a) Apresente um argumento do governo norte-americano em defesa da ação que
devastou Hiroshima, no dia 06 de agosto de 1945, e Nagasaki, três dias depois.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Considerando a situação militar da Ásia Oriental em meados de 1945, mencione uma crítica aos bombardeios dessas duas
cidades japonesas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Um radical é um homem com os pés firmemente plantados no ar.
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