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QUESTÃO  01      

 

(UEA AM/2017) A Primeira Guerra Mundial (1914-

1918) provocou mudanças históricas relevantes e, 

em certa medida, duradouras, tais como: 

 

(A) a guerra de movimento e o surgimento de 

armas nucleares. 

(B) a união europeia e a abolição de tarifas 

alfandegárias no continente. 

(C) as mudanças revolucionárias na Rússia e o 

avanço econômico norte-americano. 

(D) a quebra da bolsa de investimentos de Nova 

York e a Guerra Fria. 

(E) a Revolução Industrial e a divisão da África 

entre as potências capitalistas. 

 

 

QUESTÃO  02      

 

(UPE/2017) A Segunda Guerra Mundial foi um dos 

conflitos mais devastadores da história da 

humanidade: mais de 46 milhões de militares e civis 

morreram, muitos em circunstâncias de crueldade 

prolongada e terrível.  

 
GILBERT, Martin. A Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Casa da 

Palavra, 2014.  

 

Tem-se como uma das principais causas político-

econômicas desse conflito a  

 

(A) anexação da Áustria pelos alemães.  

(B) expansão territorial do Estado soviético.  

(C) exploração dos minérios no leste da Europa.  

(D) competição pelos territórios do sul da África.  

(E) ampliação dos domínios territoriais da 

Alemanha.  

 

 

 

 
 

QUESTÃO  03      

 

(UNIFOR CE/2017/Janeiro) A Primeira Grande 

Guerra Mundial foi um conflito de largas proporções 

e consequências desastrosas para a Europa e para o 

mundo, tanto do ponto de vista humano quanto do 

ponto de vista material. 

 

Pode-se afirmar sobre este acontecimento histórico 

que: 

 

(A) A Inglaterra e a França estavam mais 

avançadas tecnologicamente do que a Alemanha. 

(B) As colônias não contribuíram para o esforço de 

guerra dos países beligerantes. 

(C) A Alemanha assumiu o pagamento pelos danos 

causados pela guerra, em termos razoáveis e 

recíprocos. 

(D) Após a guerra o centro dinâmico do 

capitalismo continuou sendo a Europa, com os 

Estados Unidos em segundo plano. 

(E) As causas econômicas fundamentais da 

Primeira Guerra foram a busca agressiva por novos 

mercados e o crescimento da Alemanha. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 



 2 

QUESTÃO  04      

 

(IFRS/2017/Janeiro) O ano de 2017 marcará os cem 

anos da entrada do Brasil na Primeira Guerra 

Mundial. 

 

Assinale a alternativa que contém o motivo 

deflagrador do Estado de Guerra brasileiro neste 

conflito. 

 

(A) o naufrágio de navios brasileiros provocado 

pelo bombardeio efetuado por aviões nazistas. 

(B) a pressão dos Estados Unidos da América, que 

cortou a importação do café aqui produzido. 

(C) o assassinato do príncipe-herdeiro do trono 

brasileiro, em viagem pela Europa, o que levou à 

declaração de guerra pelo monarca D. Pedro II. 

(D) o ataque às estratégicas bases navais brasileiras 

situadas no Rio Grande do Norte, que garantiriam 

aos britânicos o controle absoluto do Oceano 

Atlântico. 

(E) o naufrágio de navios brasileiros por 

submarinos alemães, após estes realizarem um 

bloqueio marítimo total para cortar o abastecimento 

dos países da Entente. 

 

 

QUESTÃO  05     

 

(FPS PE/2017/Janeiro) Os Estados Unidos da 

América, quanto à participação na Primeira Guerra 

Mundial: 

 

(A) mantiveram-se em posição de neutralidade até 

abril de 1917, quando desequilibraram o conflito a 

favor dos Aliados. 

(B) interessados na manutenção do conflito, para o 

escoamento da sua produção de armamentos, 

ingressaram na guerra, ao lado do Eixo, desde o seu 

início, em 1914. 

(C) tiveram sua entrada efetiva nos campos de 

batalha em 1917, após a invasão da sua base aérea 

de Pearl Harbor no Havaí. 

(D) envolveram-se, sobretudo, pelas expectativas 

dos prováveis ganhos decorrentes das transações 

financeiras com o mercado da Rússia. 

(E) fizeram uso de armas de grande poder 

destrutivo, como aquelas de natureza nuclear, 

decisivas para a vitória dos Aliados. 

 

 

 
 

 

QUESTÃO  06      

 

(Unicentro-PR/2018) São causas da Segunda Guerra 

Mundial, EXCETO:  

 

(A) Tratado de Versalhes  

(B) Expansionismo alemão  

(C) Primeira Guerra Mundial  

(D) Surgimento de regimes totalitários  

(E) Guerra Fria 

 

 

QUESTÃO 07     

 

(ACAFE-SC/2016) Em 1945 terminava a Segunda 

Guerra Mundial. Em 2015, completaram-se setenta 

anos do fim desse conflito, que trouxe consequências 

econômicas, políticas e sociais para o continente 

europeu. 

 

Nesse contexto (o fim da guerra), todas as 

alternativas estão corretas, exceto a: 

 

(A) Mesmo após a rendição alemã, a guerra 

continuava no Pacífico entre os aliados, liderados 

pelos Estados Unidos - EUA contra os japoneses. A 

possibilidade do prolongamento do conflito fez com 

que o governo estadunidense decidisse pelo uso de 

bombas atômicas contra os japoneses. 

(B) O Brasil, aliado dos EUA no conflito, enviou a 

FEB (Força Expedicionária Brasileira) para 

combater na Europa. O Brasil participou até o fim do 

conflito na Europa, contribuindo para a tomada de 

Berlim e as negociações para a rendição alemã. 

(C) Após a guerra, a Alemanha foi dividida em 

quatro zonas de ocupação. A zona soviética, 

posteriormente deu origem à República Democrática 

Alemã (Alemanha Oriental). 

(D) Uma das grandes heranças da Segunda Guerra 

Mundial foram as disputas políticas, ideológicas e 

militares entre os Estados Unidos e a União 

Soviética, criando a Guerra Fria e bipolarizando o 

mundo entre capitalistas e socialistas. 
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QUESTÃO  08     

 

(IFPE/2017/Janeiro) A Segunda Guerra Mundial 

eclodiu quando, no final da década de 1930, Hitler 

iniciou seu programa de expansão do nazismo pela 

Europa. Esse conflito durou até o ano de 1945, 

quando os chamados Aliados (Estados Unidos, 

União Soviética, França e Inglaterra) derrotaram a 

Alemanha.  

 

Assinale a alternativa CORRETA sobre esse 

conflito. 

 

(A) O Brasil, através da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB), enviou soldados para combater os 

Aliados na Europa e, com isso, reafirmou sua 

posição de apoio aos países do Eixo. 

(B) Os Estados Unidos não participaram da Guerra 

desde seu início. Apenas declararam guerra ao Eixo 

(Alemanha, Itália e Japão) após o ataque à base 

estadunidense de Pearl Harbor. 

(C) A participação da União Soviética, na Segunda 

Guerra Mundial, foi interrompida devido à eclosão 

de uma revolução socialista, que derrubou o 

czarismo e levou o operariado ao poder. 

(D) Durante a Guerra, o envio de judeus para os 

campos de concentração nazistas recebeu duras 

críticas da população alemã, que não apoiava a ideia 

de Hitler de exterminar este povo. 

(E) Esse conflito desenvolveu-se, basicamente, em 

solo, sendo bastante raro, na época, o uso de aviões 

ou de embarcações para fins militares. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO  09     

 

(Fac. Direito de Sorocaba SP/2016) Analise a charge 

que mostra Hitler e Stalin. 

 

 
Quanto tempo será que a lua de mel vai durar? 

(In Renato Mocellin e Rosiane de Camargo, História em debate) 

 

A charge ironiza 

 

(A) a aliança entre a Alemanha e a União Soviética 

contra a Itália de Mussolini, que pretendia difundir o 

fascismo. 

(B) o expansionismo nazista nos territórios da 

União Soviética, após a vitória alemã na batalha de 

Stalingrado. 

(C) a ocupação de Berlim por tropas soviéticas, 

que levou à divisão da Alemanha em dois países. 

(D) a adoção do modelo stalinista nos países da 

Europa Oriental, antes dominados pelos alemães. 

(E) o pacto de não agressão entre a Alemanha e a 

União Soviética, que foi rompido posteriormente. 

 

 

QUESTÃO  10     

 

(IFPE/2015/Janeiro) Um dos aspectos mais bárbaros 

da Segunda Guerra Mundial foi o holocausto, que se 

constituiu 

 

(A) na migração forçada de alemães para países 

aliados. 

(B) na execução em massa de judeus. 

(C) na ascensão de Hitler ao poder. 

(D) no lançamento das bombas atômicas no Japão. 

(E) na censura aos meios de comunicação. 
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GABARITO:  

 

Questão  1 – Letra C 

Questão  2 – Letra E 

Questão  3 – Letra E 

Questão  4 – Letra E 

Questão  5 – Letra A 

Questão  6 – Letra E 

Questão  7 – Letra B 

Questão  8 – Letra B 

Questão  9 – Letra E 

Questão 10 - Letra B 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


