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SÉRIE: 
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HISTÓRIA 

 
 

NOME:______________________________________________________ 
 

N.º : 

 
_________ 

    TURMA: 

 
_________ 

VALOR: 

40 pontos 
INSTRUÇÕES: 
1 – O tempo de duração da prova é de 50 minutos; 
2 – A prova deve ser feita à CANETA; 
3 – A prova é individual e não é permitido empréstimo de 
materiais; 
4 – Nas questões de múltipla escolha há somente uma 
alternativa correta; 

 
5 – A interpretação das questões e o tempo de duração da 
prova fazem parte da avaliação; 
6 – A prova tem na 1ª parte 11 questões de múltipla 
escolha, na 2ª parte 1 questão dissertativa, CONFIRA! 
7 – A prova vale 40 pontos; 
8 – Boa Prova!!! 

NOTA: 

 

 

1ª Parte: Questões objetivas (33 pontos) 
GABARITO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
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D                       D 

E                       E 
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1. Sobre o período compreendido entre a primeira e segunda guerra mundial assinale a alternativa correta. 
a) Após a 1ª Guerra, a Itália e a Alemanha passaram a viver um período de muito desenvolvimento e fortalecimento da 
ordem democrática interna. 
b) O fascismo italiano e o nazismo alemão cresceram com o apoio exclusivo dos militares, já que a burguesia por sua 
tradição sempre foi defensora das instituições liberais. 
c) Após a 1ª Guerra, cresceram os discursos em favor da volta à monarquia, associada à Igreja Católica, a quem a população 
deveria subordinar-se totalmente, para alcançar a ordem e a prosperidade geral. 
d) Uma das estratégias utilizadas pelo fascismo na Itália, como pelo nazismo na Alemanha, foi a tolerância em relação a 
todos que lhe faziam oposição. 
e) Apesar da vitória alcançada na Primeira Guerra, os países em que as democracias liberais dominavam não conseguiram 
evitar a crise generalizada diante da desorganização econômica européia. 
 
2. A charge ao lado, de autoria de Belmonte e 
publicada em 18 de janeiro de 1945, tem como tema 
central: 
a) a rendição russa , após o cerco de Stalingrado, 
obrigando o exército soviético a recuar. 
b) o avanço do exército soviético sobre a Alemanha, 
abrindo o caminho para a tomada da capital do país. 
c) as negociações entre alemães e soviéticos, tendo 
como objetivo a assinatura de um armistício. 
d) a ruptura do pacto de não-agressão nazi-soviético, 
com a chegada de tropas russas à Alemanha. 
e) o embarque de uma delegação soviética para 
Conferência de Potsdam, chefiada pelo próprio Stalin. 
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3. Assinale corretamente os vários fatos que marcaram a Segunda Guerra Mundial: 
I. A invasão da Polônia por tropas alemãs, dando início ao conflito. 
II.  O ataque japonês à base militar de Pearl Harbor; 
III. O envio de um contingente como a FEB (Força Expedicionária Brasileira), que lutou contra os alemães, no Norte da 
África. 
Estão corretas: 
a) I, II e III     b) II e III     c) I e II    d) I e III    e) Nenhuma está correta 
 
4. A pintura a seguir, de autoria do artista Pablo Picasso, é a representação subjetiva de um acontecimento histórico 
específico: 

 
Considerando o contexto histórico da época de sua produção, vemos que a tela: 
a) utilizando-se de imagens que contrariam os convencionalismos estéticos da época, representa um protesto indignado 
contra a burocracia estatal e os aparelhos de repressão presentes nos países comunistas. 
b) enfatizando formas geométricas para representar seres que explodem, gritam, choram, constitui-se num protesto contra o 
bombardeio a uma pequena cidade basca, o qual, dada a sua selvageria, abalou a reputação internacional de Franco. 
c) valendo-se da psicologia moderna, em suas figuras racionalmente desordenadas, denuncia a reforma agrária proposta 
pelos republicanos, que venceram as eleições na Espanha e implantaram a República Socialista Espanhola. 
d) apresentando imagens fragmentadas da vida rural e urbana, critica o desrespeito ao mundo rural decorrente do avanço do 
capitalismo industrial, com seu acelerado processo de industrialização, desde os acordos firmados entre Franco e Hitler. 
 
5. Assinale corretamente os vários fatos que marcaram a Segunda Guerra Mundial: 
I. Ao final do conflito, as nações se aglutinam em torno de duas potências, URSS e EUA, gerando a política de blocos e a 
bipolarização do poder; 
II. O declínio da influência européia cuja hegemonia já havia sido comprometida desde a primeira guerra mundial; 
III. A ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética, liderando blocos de interesses divergentes e originado a chamada 
“bipolarização” do mundo; 
Estão corretas: 
a) I, II e III      b) II e III    c) I e II    d) I e III       e) Nenhuma está correta 
 
6. Verifique as informações sobre a Segunda Guerra Mundial: 
I. A Operação Leão Marinho (ataque à Inglaterra) foi um grande sucesso para a Alemanha. 
II. A Real Força Aérea Britânica foi aniquilada pela Luftwaffe. 
III. É de Churchill a frase: “Nunca tantos deveram tanto a tão poucos”. 
IV. A invasão da URSS recebeu o codinome de Operação Barbarossa. 
Estão corretas: 
a) I, II e III     b) II, III e IV    c) III e IV    d) I e III     e) Nenhuma está correta 
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7.  
O pacto Germano-soviético 
satirizado pelos traços de 
Belmonte representou um 
elemento chave para a 
eclosão da Segunda Guerra 
Mundial em 1939. E, apesar 
do texto da charge, podemos 
afirmar que UMA das 
intenções do acordo seria de: 
 

 

a) garantir para a União Soviética a posse da Ucrânia e da Bielorússia, perdidas com a saída da Rússia da Primeira Guerra 
Mundial no início de 1918. 
b) permitir à Alemanha que, no caso de ocorrência de guerra, não fosse necessário o combate em duas frentes, evitando o 
conflito imediato a leste (União Soviética). 
c) evitar que a União Soviética e a Alemanha, as duas superpotências de então, se destruíssem mutuamente, fortalecendo os 
projetos dos governos democráticos da França e Inglaterra no continente europeu. 
d) desestabilizar a política de alianças na Europa levando os governos francês e inglês a declararem guerra à Alemanha, a 
qual acabaria reagindo com apoio italiano e soviético. 
e) De criação de uma organização internacional destinada a garantir a paz: a Sociedade das Nações. 
 
8. O fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi: 
a) a saída dos invasores alemães do território dos Sudetos na Tchecoslováquia. 
b) a tomada do "corredor polonês" que desembocava na cidade livre de Dantzig (atual Gdansk) pelos italianos. 
c) a efetivação de "Anschluss", que desmembrava a Áustria da Alemanha. 
d) a invasão da Ucrânia por tropas alemãs, quebrando o Pacto Germânico-Soviético. 
e) a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França declarando guerra ao Terceiro Reich. 
 
9. "O conflito de 1939 a 1945 foi, este sim, uma verdadeira guerra mundial. Todos os continentes se envolveram, dada a 
existência de quatro fronts: Europa ocidental, Europa oriental, Norte da África e Pacífico. Ficaram neutros apenas alguns 
países europeus e latino-americanos. As operações do Pacífico tiveram a mesma importância que as da Europa. A 
Inglaterra, por sua condição de ilha, foi o único país europeu que os alemães não ocuparam. Os Estados Unidos 
garantiram a vitória dos aliados, por sua enorme produção industrial e participação militar; no Pacífico, guerrearam 
praticamente sozinhos com os japoneses. A União Soviética teve papel decisivo ao quebrar a espinha dorsal do exército 
nazista na Batalha de Stalingrado." (ARRUDA, J. J. de A. & PILETTI, N. Toda a História: história geral e história do 
Brasil. São Paulo: Ática, 1997). 
 
Com respeito à Segunda Guerra Mundial, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) O Brasil participou diretamente do conflito, enviando soldados para combater o exército nazista na Europa. 
02) A Segunda Guerra Mundial caracterizou-se pela formação do Eixo composto por Alemanha, Inglaterra e Japão, que 
desenvolveu combates em vários continentes. 
04) A União Soviética, certa de que seria atacada pelo exército alemão, nunca realizou nenhum tratado de não agressão com 
a Alemanha nazista de Hitler. 
08) Os combates da Segunda Guerra Mundial foram caracterizados pelo uso de novas tecnologias bélicas, pelo uso maciço 
de bombardeios aéreos (proporcionados pelo intenso uso de aviões), pelo extermínio de prisioneiros judeus e pela 
inauguração da arrasadora bomba atômica. 
16) A Inglaterra foi ocupada pelo exército nazista e contou com a colaboração de parte da população que via, nos soldados 
alemães, a única forma de conter o avanço do movimento comunista. 
 
Some as verdadeiras: 
a) 1 + 2 + 8 + 16 = 27 
b) 2 + 4 + 8 = 14 
c) 8 + 16 = 24 
d) 4 + 8 = 12 
e) 1 + 8 = 9 
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10. Assinale o que for correto. Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se conhecido como “de Vichy” o governo: 
a) presidido pelo general Charles de Gaulle e que não admitia a capitulação ante a Alemanha nazista; 
b) colaboracionista, que se instalou na França, sob a chefia de Pétain; 
c) que se estabeleceu na Polônia ocupada, nos últimos meses de 1939. 
d) que a Alemanha nazista formou nas regiões ocupadas na União Soviética. 
e) Instalado pelos Aliados na Alemanha após a Guerra.  
 
11. Assinale a linha de tempo que contém a sequência cronológica correta em relação à Segunda Guerra Mundial: 
a) Invasão da Polônia - "Dia D" - Batalha de Berlim - 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" - Batalha de Berlim. 
e) "Anschluss" - Operação "Barbarrosa" - "Dia D" - Ataque a Pearl Harbor - Batalha de Berlim. 
 
 
2ª Parte: Questão dissertativa (7 pontos) 
 
1. Cite três causas da Segunda Guerra Mundial. 
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