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QUESTÃO  01    
 

(Fac.Santo-Agostinho-BA/2016) Leia o texto 

abaixo: 

 

Terça-feira, 6 de junho de 1944 

 

Querida Kitty 

 

Começou a invasão. Os ingleses deram a notícia às 

oito da manhã: Calais, Boulogne, Havre, Cherbourg 

e também Pas-de-Calais (como de costume) foram 

severamente bombardeados. Além disso, como 

medida de segurança para os territórios ocupados, as 

pessoas que vivem num raio de trinta e cinco 

quilômetros da costa foram avisadas para estarem 

preparadas para bombardeios. Se possível, os 

ingleses deixarão cair panfletos com uma hora de 

antecedência.  

Notícias inglesas em inglês, à uma hora (traduzidas): 

onze aviões de prontidão, voando ininterruptamente, 

desembarcando tropas e atacando por trás das 

fileiras; quatro mil lanchas de desembarque e outros 

barcos menores desembarcaram tropas e material 

entre Cherbourg e o Havre, sem cessar. Tropas 

inglesas e americanas já estão empenhadas em 

árduas lutas. 

 
FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. Disponível em: 
http://baixardownload.jegueajato.com/Anne%20Frank/O%20Diario%20 

e%20Anne%20Frank%20(653)/O%20Diario%20de%20Anne%20Frank%20

%20 Anne%20Frank.pdf. Acesso em: 22 set. 2015. 

 

O texto compõe “O diário de Anne Frank”, uma das 

mais conhecidas vítimas do Holocausto, e se refere 

 

(A) ao acordo de armistício entre a França e a 

Alemanha, que ocupava parte do território francês, 

estabelecendo um regime colaboracionista com 

capital em Vichy. 

(B) ao bombardeio da base naval norte-americana 

de Pearl Harbour e a consequente entrada dos 

Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial. 

(C) à divisão da disputada província da 

Transilvânia entre a Romênia e a Hungria, com a 

arbitragem da Alemanha e da Itália. 

(D) à libertação de Paris do domínio nazista, com a 

entrada nessa cidade das tropas aliadas, em apoio às 

forças francesas livres. 

(E) ao desembarque das tropas aliadas na costa da 

França, em operação aeronaval conjunta, dando 

início à libertação europeia do domínio nazista. 

 

 

QUESTÃO 02  
 

(UECE/2016) No ano de 2015, completam-se 

setenta anos do fim da Segunda Guerra Mundial. 

 

Assinale a opção que corresponde aos episódios que 

marcaram o início e o fim desse conflito 

respectivamente.  

 

(A) Declaração de guerra do império Austro-

Húngaro ao Reino da Sérvia e o dia do Armistício 

em que a Alemanha entregou suas armas.  

(B) A invasão da Polônia por Hitler e a explosão 

das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki.  

(C) A Revolução de Outubro na Rússia e a 

declaração de vitória dos aliados por parte da ONU.  

(D) O assassinato de um negociante judeu-polonês 

no porto do Mar Báltico de Danzing em janeiro de 

1939 e a reunião de Roosevelt, Churchill e Stalin. 

(E) N.d.a. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA  

http://baixardownload.jegueajato.com/Anne%20Frank/O%20Diario%20%20e%25
http://baixardownload.jegueajato.com/Anne%20Frank/O%20Diario%20%20e%25
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QUESTÃO  03   
 

(UEG GO/2016) Leia o texto a seguir. 

 

No atual estado da técnica militar, precisa-se de uma 

centena de viaturas e mais de cem toneladas de 

obuses para romper de modo certeiro a resistência 

oferecida em um único quilômetro, por um único 

batalhão bem entrincheirado e com cobertura de 

arame. 
 

SARTRE, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha. São Paulo: Circulo do 

Livro, s/d. p. 97. 

 

A Segunda Guerra Mundial foi marcada por grandes 

batalhas, envolvendo o exército dos Aliados e do 

Eixo. 

 

Nem sempre a quantidade de armamentos e tropas 

representava o fator determinante. Dessas batalhas, 

aquela em que as condições climáticas foram 

decisivas para a vitória militar foi a Batalha 

 

(A) de Berlim, na qual os soviéticos derrotaram 

definitivamente os alemães. 

(B) de Pearl Harbour, na qual os japoneses 

atacaram de surpresa uma base norte-americana. 

(C) de Stalingrado, na qual o Exército Vermelho 

conseguiu derrotar a Wehrmacht. 

(D) da Inglaterra, na qual a Royal Air Force 

britânica resistiu eficazmente ao poderio da 

Luftwaffe. 

(E) da França, na qual a Blitzkrieg alemã rompeu 

facilmente a Linha Maginot. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO  04    
 

(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. 

(E) N.d.a. 
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QUESTÃO  05  
 

(UDESC-SC/2016)     

 
 

Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-29_ 
Enola_Gay_w_Crews.jpg acessado em: 07/10/2015 

 

Com base no conhecimento sobre a história do 

século XX, pode-se afirmar que a imagem 

fotográfica: 

 

(A) registra o primeiro grupo de jovens da força 

armada norte americana simpatizantes da causa gay 

durante a Guerra do Vietnã. 

(B) retrata a imagem do avião responsável por 

lançar a bomba atômica na cidade de Hiroshima, 

causando a morte de milhares de pessoas no período 

da Segunda Guerra Mundial. 

(C) registra a tripulação responsável por realizar a 

primeira viagem internacional no roteiro 

EUA/URSS no ano de 1945. 

(D) trata do registro histórico sobre o avião e a 

tripulação norte-americana responsável por lançar 

gases venenosos sobre a população civil durante a 

Guerra do Vietnã. 

(E) retrata a imagem do avião utilizado pelos EUA 

para efetuar o desembarque das tropas norte-

americanas na Normandia, durante a segunda-guerra 

Mundial. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO  06  
 

(FATEC-SP/2016) Os dias 06 e 09 de agosto de 

2015 marcaram os 70 anos dos ataques com bombas 

atômicas às cidades japonesas de Hiroshima e 

Nagasaki, respectivamente, nos momentos finais da 

II Guerra Mundial. 

 

Sobre esses ataques é correto afirmar que 

 

(A) eram parte da ofensiva final dos países do Eixo 

para pressionar os Aliados a assinar o acordo de 

rendição. 

(B) foram realizados por bombardeiros alemães e 

italianos em represália à ocupação da China pelos 

exércitos japoneses. 

(C) foram uma resposta estadunidense à recusa à 

rendição do imperador Hirohito, mesmo após a 

derrota da Alemanha. 

(D) encerraram séculos de disputas entre os líderes 

das dinastias Ashikaga e Tokugawa, o que permitiu 

a unificação do Japão. 

(E) eram parte da estratégia soviética de 

intimidação dos Estados Unidos, que emergiram 

como potência mundial durante a guerra. 
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QUESTÃO  07  
 

(Fac.DireitodeSorocaba-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 08  
 

(UTF-PR/2017) Em 18 de julho de 1945, o jornal 

carioca O Globo anunciava em primeira página: 

Triunfal a chegada do 1º escalão da FEB – tropas são 

recebidas com êxtase coletivo. 

 

A reportagem destacou que centenas de 

embarcações esperavam na Baia da Guanabara a 

chegada do navio que trazia os soldados da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) que retornava da 

Europa, onde havia lutado na linha de frente nos 

campos de batalha na: 

 

(A) Alemanha. 

(B) Espanha. 

(C) França. 

(D) Inglaterra. 

(E) Itália. 

 

QUESTÃO 09  
 

(ENEM/2017)  Observe cartaz abaixo:  

  

 
Tradução: “Este é o inimigo”. 

Cartaz da Segunda Guerra Mundial. Autoria 

anônima. 

 
Disponível em: https://artifactsjournal.missouri.edu. Acesso em: 17 jun. 2015. 

 

Produzido e divulgado nos Estados Unidos durante 

a Segunda Guerra Mundial, o cartaz tinha o objetivo 

político de 

 

(A) promover o término do conflito. 

(B) justificar o extermínio de judeus. 

(C) difundir o sentimento xenofóbico. 

(D) reforçar o revanchismo dos derrotados. 

(E) enfraquecer o nacionalismo exacerbado. 
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QUESTÃO  10    
 

(PUCCamp SP/2017) A primeira bomba japonesa 

cai às 7h55. A força-tarefa estava estacionada a 

trezentos e setenta quilômetros das ilhas Havaí. 190 

aviões haviam partido para a primeira onda de 

ataques. A segunda foi levada a cabo com outros 170 

aviões. Os danos norte-americanos foram pesados, 

mas nem todos irreparáveis para a marinha. Foram 

definitivamente afundados três couraçados. Mais 

perdas sofreram a força aérea da marinha e do 

exército. Morreram 2.403 norte-americanos. 

 
(In: VIGEVANI, Tulio. A Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Moderna, 

1986. p. 38) 

 

O texto descreve um acontecimento que pode ser 

associado 

 

(A) ao ataque japonês em 1941 em Pearl Harbor, a 

maior base naval norte-americana no Pacífico sul, 

precipitando a entrada dos Estados Unidos na 

Segunda Guerra Mundial. 

(B) ao domínio dos Estados Unidos na Segunda 

Guerra Mundial que, ao conquistar regiões 

gigantescas e estratégicas na Europa, provocou o 

ataque em Pearl Harbor, em 1941. 

(C) à crescente turbulência política que criou um 

clima psicológico favorável ao nacionalismo e ao 

militarismo e estimulou o ataque japonês em Pearl 

Harbor, no Pacífico sul, em 1941. 

(D) à retirada das tropas japonesas da Indochina 

pelos Estados Unidos e a normalização das relações 

políticas no Pacífico sul que foram responsáveis pelo 

ataque japonês em Pearl Harbor, em 1941. 

(E) à hegemonia militar japonesa em regiões 

estratégicas do Pacífico sul que estimulou o ataque 

norteamericano em Pearl Harbor em 1941, durante a 

Segunda Guerra Mundial. 
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