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1. (Mackenzie 2018)   

 
 
Pierre A. Renoir, artista francês, ao realizar seu trabalho, 
Baile no Moulin de la Galete, em 1876, registrou a alegria, 
otimismo e a intensa movimentação em Paris, no final do 
século XIX: a Belle Époque. Esse período, marcado por um 
intenso progresso científico e tecnológico que, de forma 
acelerada, apontava para um período de prosperidade e paz. 
 
Todavia, sob a aparente tranquilidade e segurança desse 
cenário, desenrolavam-se inúmeros fatores de insatisfação, 
que acabaram por levar à Grande Guerra de 1914. A respeito 
dos precedentes que levaram ao conflito mundial, é 
incorreto afirmar que  
a) a Alemanha, para combater a concorrência comercial, 

adotou uma política de expansão pelo uso da força 
militar, fechando-se perante qualquer solução 
diplomática, provocando inúmeros atritos com os demais 
países, que só foram solucionados por meio da guerra.    

b) apesar de persistirem antigas rugas, entre Inglaterra e 
França, os mesmos se aliaram, junto com a Rússia, em 
1907, formando a Tríplice Entente, com o objetivo de 
combater os interesses imperialistas alemães, sobre os 
mercados chineses e africanos.    

c) mesmo apresentando um cenário tranquilo, várias nações 
europeias se dedicaram em fortalecer o exército, 
marinha, e adotar o serviço militar obrigatório. Esse 
período, de corrida armamentista e ausência de guerras, 
ficou conhecido como Paz Armada (1870-1914).    

d) os países europeus tinham necessidade de expandirem 
seus mercados consumidores e, na disputa pelos 
mesmos, fizeram surgir diversas zonas de tensão, além de 
despertarem o sentimento cívico e patriótico, nas regiões 
sob o domínio estrangeiro.    

e) o atentado de Sarajevo acabou se tornando o estopim 
para o início da guerra, não tanto pela gravidade do fato 
em si, mas, sobretudo, devido à série de acordos e 
alianças, que foram estabelecidos entre vários países, que 
se comprometiam a se auxiliarem mutuamente.    

   
2. (Espcex (Aman) 2018)  "Tendo subido os degraus da 
democracia, Hitler jogou a escada fora." 

Blainey, Geofrei em Uma Breve História da Século XX. 
 

De 1919 a 1933, a Alemanha viveu sob o signo da "República 
de Weimar", primeira experiência democrática da história 
alemã. Junto com a República de Weimar, nasceu o Partido 
Nazista, que pregava, entre outras coisas: a existência da 
raça ariana; o nacionalismo exacerbado; o totalitarismo; e o 
anticomunismo. Em 1932, o Partido Nazista conquistou, 
democraticamente, 230 cadeiras no Parlamento, e Hitler foi 
nomeado Chanceler. A partir daí, houve uma espiral 
totalitarista que resultou na 2ª Guerra Mundial. 
 
Aponte, dentre as alternativas abaixo, aquela que explica a 
ascensão democrática dos Nazistas ao poder.  
a) A Revolução Russa de 1917 já havia instaurado o 

comunismo em países como a Polônia, a Hungria e a 
Tchecoslováquia e continuava avançando em direção à 
Europa Ocidental, causando medo na população alemã, 
que resolveu eleger um partido claramente 
anticomunista.    

b) A grave crise econômica iniciada com a queda da Bolsa de 
Nova York, em 1929, aumentou ainda mais o sentimento 
de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, 
gerando em grande parte da população o desejo por um 
líder carismático capaz de resgatar a honra nacional. Isso 
justificava a escolha de um partido ultranacionalista que 
promulgava a existência de uma raça superior.    

c) A morte do Presidente alemão Paul von Hindenburg levou 
à necessidade de escolher outro líder carismático, com 
capacidade de resgatar a honra nacional. Hitler, do 
Partido Nazista, personificava esse líder.    

d) O Fascismo na Itália, um regime claramente ditatorial, 
estava se expandindo por outros países da Europa, como 
Portugal, Hungria e Polônia. Isso amedrontou a população 
alemã, que optou por eleger, democraticamente, o 
Partido Nazista.    

e) O sucesso da Guerra Civil Espanhola, que derrotou o 
socialismo naquele país, com apoio do Partido Nazista, 
trouxe esperanças ao povo alemão, que resolveu eleger 
seus integrantes.    

   
3. (Acafe 2018)  Completam-se cem anos do término da 
Grande Guerra (1914-1918). A Primeira Guerra começa 
europeia e termina como um conflito mundial. No contexto 
desta guerra, e acerca de seus antecedentes, todas as 
alternativas estão corretas, exceto a:    
a) As rivalidades imperialistas originárias desde o século XIX 

entre ingleses e alemães também contribuíram para a 
formação de alianças militares distintas.     

b) Os russos, que faziam parte da Tríplice Entente, assinaram 
um armistício com os alemães e retiraram-se da guerra 
por causa da revolução que acontecia em seu território.     

c) A Questão da Bósnia-Herzegovina, que tinha os sérvios e 
austríacos como aliados, desencadeou a Questão 
Balcânica quando os alemães invadiram Sarajevo.     

d) Os Estados Unidos da América entraram militarmente na 
guerra em 1917, ao lado da Tríplice Entente. Esta 
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participação estadunidense foi determinante para o 
término da guerra em 1918.     

   
4. (Pucrj 2018)  Sobre a Primeira Guerra Mundial, assinale a 
alternativa correta:  
a) O conflito pode ser considerado uma guerra civil 

europeia, uma vez que o conflito ocorreu apenas em 
território europeu.     

b) Foi a primeira guerra a utilizar modernas armas de 
destruição em massa, resultando no abandono de formas 
tradicionais de luta.     

c) Ideologicamente, foi um conflito marcado pela cisão entre 
países alinhados a um projeto conservador e aqueles que 
apoiavam o socialismo.     

d) A Primeira Guerra pode ser definida como um conflito 
imperialista, pois a maior parte das ações bélicas ocorreu 
em território colonial.     

e) A Primeira Guerra Mundial redefiniu as fronteiras 
europeias, abalou tradicionais estruturas políticas e 
permitiu a concretização de novos projetos ideológicos.    

   
5. (Espm 2018)  À noite, arrastando-se pela cratera de 
projétil e enchendo-a, a lama observa, como um enorme 
polvo. Chega à vítima. Deita-lhe a sua baba venenosa, 
cega-a, aperta o círculo à volta dela, enterra-a. Mais um 
disparo, mais um que se foi... os homens morrem da lama, 
como morrem de balas, mas é mais horrível. A lama é 
onde os homens se afundam e – o que é pior – onde 
afundam suas almas. A lama esconde os galões das divisas, 
há apenas pobres bestas que sofrem. Vejam, ali, manchas 
vermelhas num mar de lama – sangue de um homem 
ferido. O inferno não é o fogo, isso não seria o máximo do 
sofrimento. O inferno é a lama! 
 

(Martin Gilbert. A Primeira Guerra Mundial)  
 
 
O texto, escrito por soldados franceses, testemunho do que 
ocorria em 1917, é uma perfeita descrição da:  
a) Guerra de movimento;     
b) Blitzkrieg;     
c) Guerra de trincheiras;     
d) Guerra de mentira;     
e) Guerra suja.    
   
6. (Fgv 2018)  Observe os dois mapas. 
 

 
 

 
 
No que diz respeito aos mapas, é correto afirmar que o 
Mapa 1 representa  
a) a Europa no início do século XIX, no momento da 

expansão do Império Napoleônico, que se estende até a 
Rússia; o Mapa 2 mostra a Europa pós-Segunda Guerra, 
isto é, em plena Guerra Fria, com o aumento do poder da 
URSS e de seus satélites.    

b) a Europa no início do século XX, com os impérios Russo, 
Austro-Húngaro, Alemão e Otomano e as potências como 
a França e Reino Unido; o Mapa 2 mostra a divisão 
política após a Primeira Guerra, com surgimento de novos 
países a partir do fim desses impérios.    

c) todos os países envolvidos na Guerra dos 7 anos, entre 
1756 e 1763, na Europa: França e Espanha de um lado e, 
Inglaterra e Portugal, de outro; Mapa 2 mostra os países 
da OTAN e do Pacto de Varsóvia, blocos militares surgidos 
no contexto da Guerra Fria.    

d) as transformações geopolíticas das decisões do Congresso 
de Viena em 1814-1815, reduzindo os territórios dos 
perdedores, como a França; o Mapa 2 mostra o resultado 
político da vitória dos Aliados na Segunda Guerra, como a 
URSS, a Inglaterra, a França e a Polônia.    

e) o momento final do processo de unificação da Alemanha, 
na segunda metade do século XIX, com a formação do 
Segundo Reich; o Mapa 2 mostra a Europa no final dos 
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anos 1970, com a queda do Muro de Berlim e as 
repercussões do fim do avanço soviético.    

   
7. (Ufrgs 2018)  Observe a imagem abaixo. 
 

 
 
Considere as seguintes afirmações sobre o Tratado de 
Versalhes. 
 
I. O acordo pressupunha a divisão igualitária dos custos da 

guerra entre as potências beligerantes, sem 
responsabilizar militar e materialmente apenas uma das 
partes envolvidas no conflito. 

II. O Tratado previa a desmilitarização mútua da França e da 
Alemanha, com o intuito de preservar um equilíbrio de 
poder mínimo no continente europeu. 

III. O documento impunha à Alemanha a perda de suas 
colônias africanas, a entrega de uma parte de seu 
território para os países fronteiriços e a redução do 
exército e do poder bélico. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.     
d) Apenas I e II.    
e) I, II e III.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões), considere o texto abaixo. 
 
Na passagem para o século XX o mundo já era praticamente 
tal como o conhecemos. O otimismo, a expansão das 
conquistas europeias, e a confiança no progresso pareciam 
ter atingido o seu ponto mais alto. E então, num repente 
inesperado, veio o mergulho no vácuo, o espasmo caótico e 
destrutivo, o horror engolfou a história: a irrupção da 

Grande Guerra descortinou um cenário que ninguém previra. 
(...) Essa escalada destrutiva inédita só seria superada por 
seu desdobramento histórico, a Segunda Guerra Mundial, 
cujo clímax foram os bombardeios aéreos de varredura e a 
bomba atômica. Após a guerra, houve uma retomada do 
desenvolvimento científico e tecnológico, mas já era patente 
para todos que ele transcorria à sombra da Guerra Fria, da 
corrida armamentista, dos conflitos localizados nas periferias 
do mundo desenvolvido, dos golpes e das ditaduras militares 
no chamado Terceiro Mundo. Quaisquer que fossem os 
avanços, o que prevalecia era a sensação de um apocalipse 
iminente. 
 

SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o século XXI. No loop da 
montanha russa. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 15-16.  
 

 
8. (Puccamp 2018)  A Liga das Nações, criada após a Primeira 
Guerra, foi a concretização de um dos 14 pontos de 
Woodrow Wilson que, para  
a) minimizar o crescente desequilíbrio entre a produção e o 

consumo provocado pela guerra, se propunha a 
estabelecer princípios de convivência internacional e a 
regulamentar a autodeterminação de povos 
subdesenvolvidos.    

b) promover a cooperação entre as nações e atingir a paz e a 
segurança internacional, se propunha a arbitrar os 
conflitos e a fazer respeitar as fronteiras e a 
independência política de cada país membro.    

c) preservar a paz mundial, se propunha a ampliar a 
liberdade comercial e marítima entre as nações, a manter 
a defesa dos direitos humanos e a promover a melhoria 
da qualidade de vida em todo planeta.    

d) incentivar as discussões que tornassem duradoura a paz, 
se propunha a criar um novo organismo internacional de 
caráter pacífico, encarregado de zelar pelos direitos 
humanos e pela segurança mundial.    

e) reconstruir as principais economias capitalistas 
internacionais, se propunha a oferecer sustentação 
econômica, política e militar aos países ocidentais de 
modo a criar forças de contenção ao comunismo.    

   
9. (Pucrj 2017)   
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O cartaz acima mostra Lord Kitchener, Secretário de Estado 
da Guerra do governo britânico, entre 1914 e 1916, 
conclamando a população a se alistar nas forças armadas 
britânicas por ocasião da Primeira Guerra Mundial. 
 
O cartaz põe em destaque:  
a) o igualitarismo.    
b) o nacionalismo.    
c) o eurocentrismo.    
d) o regionalismo.    
e) a xenofobia.    
   
10. (Pucpr 2017)  “O nascimento dos movimentos de 
unificação não coincidiu com o nascimento do imperialismo; 
por volta de 1870, o pan-eslavismo já havia se libertado das 
vagas e confusas teorias dos eslavófilos, e já em meados do 
século XIX o sentimento pangermânico era corrente na 
Áustria. Contudo, somente após a triunfal expansão 
imperialista das nações ocidentais nos anos 80 cristalizaram-
se movimentos, seduzindo a imaginação de camadas mais 
amplas. As nações da Europa central e oriental, que não 
tinham possessões coloniais e mal podiam almejar a uma 
presença no ultramar, decidiram então que “tinham o 
mesmo direito à expansão que os outros grandes povos e 
que, se não [lhes] fosse concedida essa possibilidade no 
além-mar, [seriam] forçadas a fazê-lo na Europa”. 
 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012, p. 314. 

 
 
Acerca dos movimentos do pan-eslavismo e do 
pangermanismo, assinale a alternativa CORRETA.  
a) A Rússia combateu ambos os movimentos, pois tinha 

interesses imperialistas no leste europeu, dificultados 

pelo nacionalismo de tais grupos que resistiam a uma 
possível anexação ao Império Russo.    

b) A chamada Crise dos Bálcãs foi resolvida somente após a 
assinatura do Tratado de Versalhes que separou o antigo 
Império Austro-Húngaro em diversos países e criou a 
Iugoslávia, unindo os povos eslavos num mesmo Estado.    

c) O Pangermanismo criado no século XIX propunha o 
estabelecimento de um único Estado reunindo os povos 
de língua alemã, por isso mesmo, durante a Primeira 
Guerra Mundial (1914-18) a Alemanha tentou anexar 
territórios entrando em confronto contra o Império 
Austro-Húngaro.    

d) Movimento nacionalista pela união de todos os povos de 
origem eslava da Europa oriental, o pan-eslavismo era 
liderado pelos sérvios e esteve envolvido no estopim da 
Primeira Guerra Mundial, quando um estudante do 
movimento assassinou o arquiduque austríaco Francisco 
Ferdinando e sua esposa.    

e) Tal como o pan-eslavismo, o pangermanismo foi discutido 
no período pós-guerra, levando à assinatura no Tratado 
de Versalhes em 1919, quando a Alemanha consegue o 
direito de anexar territórios a leste, como o Porto de 
Dantzig.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Os modernistas produziram manifestos e profissões 
de fé, fundaram revistas, formaram grupos, mesmo depois 
de estarem evidentes as diferenças dentro do grande grupo 
inicial. Os escritores de 30 não produziram um único 
manifesto estético. (...) Para entender essas diferenças pode 
ser útil voltar um pouco a algo apenas esboçado acima: 
aquela diferença entre as gerações formadas antes e depois 
da Primeira Guerra, articulada à dinâmica do funcionamento 
dos projetos de vanguarda. (...) O modernismo nasceu em 
São Paulo e não há quem deixe de apontar o quanto do 
desenvolvimento industrial da cidade alimentou a esperança 
de que a modernização do país, quando generalizada, 
poderia até mesmo tirar da marginalidade as massas 
miseráveis. 

 
BUENO, Luís. Uma história do Romance de 30. São Paulo: 

Edusp. Campinas: Editora da Unicamp, 2006, p. 66-67. 
 
  
 
 
11. (Puccamp 2017)  “O mundo está quase todo parcelado e 
o que dele resta está sendo dividido, conquistado, 
colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses 
vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os 
planetas, se pudesse; penso sempre nisso. Entristece-me vê-
los tão claramente e ao mesmo tempo tão distantes.” 
 

 (Cecil Rodes) 
 

Ao mesmo tempo, essas palavras refletem e, em última 
instância, remetem ao fator determinante, para muitos 
historiadores especialistas no tema, da Primeira Guerra 
Mundial: o Imperialismo. 
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(In: BERUTTI, Flavio. Tempo, Espaço & História. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 404) 
 
 
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a Guerra de 1914  
a) estabeleceu os fundamentos do armamentismo na 

geopolítica de conquista territorial.     
b) resultou da emergência das revoluções socialistas que 

desajustaram os países capitalistas.     
c) marcou o início de uma nova era na história da sociedade 

e um desafio à ordem burguesa.     
d) foi o desdobramento previsível e inevitável das 

contradições próprias do capitalismo.     
e) representou o fim da política de compensação territorial 

adotada pelas nações imperialistas.     
   
12. (Pucrj 2016)  A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
produziu importantes desdobramentos em todas as regiões 
do globo. Sobre esses desdobramentos, nos países da 
América Latina, assinale a alternativa CORRETA:  
a) Os Estados Unidos perderam seu lugar hegemônico, 

abrindo espaço para que outra potência vitoriosa, a Grã-
Bretanha, ampliasse sua influência sobre a América 
Latina.    

b) Apesar de a maioria da população latino-americana ainda 
viver no campo, o acelerado crescimento de algumas 
cidades demonstrava seu ingresso na modernidade com 
carros, bondes, telefones e iluminação elétrica das ruas.    

c) A maior parte dos países da região passou por um 
processo de desaceleração da industrialização, 
permanecendo a produção agrária para exportação como 
dominante na economia.    

d) A modernização econômica trouxe à cena política novas 
forças sociais e uma grande concentração de operários 
nos centros urbanos que, organizados em sindicatos, se 
pautavam por diretrizes liberais, anarquistas e 
comunistas.    

e) O fluxo migratório iniciado nas décadas finais do século 
XIX se intensificou com a chegada à América Latina de 
milhares de imigrantes vindos da Itália, da Espanha, da 
Europa Central, da China, dos EUA e do Japão.    

   
13. (Ufpr 2016)  Leia abaixo a definição de “refugiado”: 
 
De acordo com a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto 
dos Refugiados, são refugiadas as pessoas que se encontram 
fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política 
ou participação em grupos sociais, e que não possa (ou não 
queira) voltar para casa. Posteriormente, definições mais 
amplas passaram a considerar como refugiadas as pessoas 
obrigadas a deixar seu país devido a conflitos armados, 
violência generalizada e violação massiva dos direitos 
humanos. 

 
(Agência da ONU para refugiados (ACNUR). Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-
geral/perguntas-e-respostas/>.) 

 
 
Sobre eventos históricos referentes à existência de 
refugiados na história contemporânea, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
1. Após a I Guerra Mundial, com a dissolução dos Impérios 

Otomano e Austro-Húngaro e a instauração do princípio 
de nacionalidade, milhões de refugiados europeus 
migraram dentro e fora da Europa. 

2. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, milhões de 
palestinos ganharam dupla cidadania, resolvendo sua 
situação de refugiados durante o mandato britânico na 
Palestina. 

3. O governo Vargas foi contrário à entrada de judeus no 
Brasil, quando muitos deles tornaram-se refugiados, 
migrando para fora da Europa, durante os anos 1930 e a II 
Guerra Mundial. 

4. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Brasil 
recebeu uma grande quantidade de refugiados italianos, 
espanhóis, poloneses, japoneses e alemães. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
e) e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
   
14. (Upf 2016)  Atualmente, vemos o ressurgimento de 
organizações e manifestações fascistas e nazistas em várias 
partes do mundo, inclusive no Brasil. 
 
Enquanto modelo político, o nazismo e o fascismo surgiram 
como consequência:  
a) do desenvolvimento de partidos nacionalistas, com 

pregações em favor de um Executivo forte, totalitário, 
com o objetivo de solucionar a crise generalizada diante 
da desorganização surgida após a Primeira Guerra.    

b) da esperança de conseguir estabilidade com a união das 
"doutrinas liberais" de tendências individualistas, 
contrárias às tendências socializantes que estavam em 
voga na Europa.    

c) da instituição do parlamentarismo na Itália e na 
Alemanha, agregando partidos populares nacionalistas, 
contrários à grande burguesia.    

d) do enfraquecimento da alta burguesia e do apoio do 
governo às camadas sociais lideradas pelos sindicatos 
socialistas.    

e) do coletivismo pregado pelos marxistas, que causava 
verdadeiro pavor nas classes trabalhadoras, que lutavam 
por estabilidade no trabalho e por melhoria das condições 
de vida.     

   
15. (Espm 2016)  24 de abril de 2015. Apesar do prenúncio 
de chuva que ameaçava cair em Everan, capital da Armênia, 
país da Europa Oriental, centenas de milhares de pessoas 
compareceram à cerimônia realizada no Memorial às 
Vítimas do Genocídio Armênio para reverenciar a lembrança 
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de cerca de 1 milhão e quinhentos mil mortos em um dos 
episódios mais tenebrosos da história contemporânea.  
 

(Revista Leituras da História)  
 
 
O genocídio armênio, tratado no texto como um dos 
episódios mais tenebrosos da história contemporânea, 
ocorreu durante:  
a) a Guerra da Crimeia;     
b) a Primeira Guerra Mundial;     
c) a Segunda Guerra Mundial;     
d) a Guerra do Afeganistão;     
e) a Guerra do Iraque.    
   
16. (Uel 2016)  Leia o texto e observe a imagem a seguir. 
 
No contexto da Primeira Guerra Mundial, surgiu o dadaísmo, 
um movimento antiartístico, antiliterário, antipoético, 
contra a beleza eterna, a harmonia, a objetividade, a 
eternidade dos princípios, as leis da lógica, a imobilidade do 
pensamento e a favor da liberdade desenfreada do 
indivíduo, da espontaneidade, do aleatório, da anarquia 
contra a ordem, da imperfeição contra a perfeição. 

 
(Adaptado de: MICHELI, M. As vanguardas artísticas. São 

Paulo: Martins Fontes, 1991. p.131-137.) 
 
 

 
 
Com base no texto, na imagem e nos conhecimentos sobre o 
dadaísmo, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a 
seguir. 
 
(     ) O dadaísmo tem uma base positivista tanto quanto o 

surrealismo. 
(     ) No processo de criação dadaísta, se é que se trata de 

criação, o verbo “criar” foi substituído pelo verbo 
“montar”. 

(     ) O caráter antiartístico das colagens dadaístas constituía 

um modelo estético baseado no acaso. 
(     ) Para o dadaísmo, o gesto provocativo era mais 

importante do que a obra. 
(     ) O movimento dadá, por ser favorável à sociedade 

burguesa, foi contra a arte que a questionava. 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, F, V, V, F.    
b) V, F, F, F, V.    
c) F, V, V, F, V.    
d) F, V, F, V, F.    
e) F, F, V, V, V.    
   
17. (Uece 2016)  Os Jogos Olímpicos são um evento 
esportivo quadrienal que prevê a competição entre os 
melhores atletas do mundo em diferentes modalidades 
esportivas. Esses jogos são inspirados nos antigos jogos que 
aconteciam na Grécia antiga, na cidade de Olímpia, nos 
quais competiam os melhores atletas gregos. No final do 
século XIX, o Barão Pierre de Courbetin, teve a ideia de 
organizar jogos símiles àqueles da Grécia; assim, os 
primeiros jogos ocorreram em Atenas no ano de 1896. No 
decorrer do século XX, os Jogos Olímpicos não ocorreram em 
três ocasiões, quais sejam:  
a) em 1916, 1940 e 1944, por causa de guerras mundiais.    
b) em 1972, 1996 e 2002, por causa de atentados terroristas.    
c) em 1960, 1976 e 1984, por causa da crise petrolífera.    
d) em 1929, 1952 e 1964, por causa da quebra da bolsa de 

valor.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto a seguir para responder às questões abaixo. 
 
Enquanto os franceses e os britânicos tinham emergido da 
Primeira Guerra Mundial com um profundo trauma dos 
horrores da guerra e a convicção de que um novo conflito 
deveria, se possível, ser evitado, na Alemanha só ocorreria 
algo parecido depois da Segunda Guerra Mundial. Os 
acontecimentos de 1945 levaram a uma profunda mudança 
na cultura popular e política da parte ocidental da 
Alemanha. Aos olhos desses alemães, a extrema violência de 
1945 fez da Segunda Guerra Mundial “a guerra para acabar 
com todas as guerras”. 
 

(Richard Bessel. Alemanha, 1945, 2010. Adaptado.)  
 

 
18. (Unesp 2016)  Entre os fatos que poderiam confirmar a 
interpretação, oferecida pelo texto, sobre a atitude de 
franceses e britânicos depois da Primeira Guerra Mundial, 
pode-se incluir  
a) a participação em um organismo internacional para a 

mediação de conflitos e o pacifismo que marcou a reação 
da França e da Grã-Bretanha à ascensão do nazismo.    

b) o fim da corrida armamentista entre as potências do 
Ocidente e do Leste europeu e a eliminação dos arsenais 
alojados na Europa, na Ásia e no Norte da África.    
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c) a repressão imediata e violenta, por França e Grã-
Bretanha, a todos os projetos belicosos e autoritários que 
surgiram na Europa ao longo dos anos 1920 e 1930.    

d) o acordo para a constituição de uma polícia internacional, 
que vigiasse as movimentações militares das grandes 
potências e fosse coordenada por um país não europeu, 
os Estados Unidos.    

e) a liberação, pela França e pela Grã-Bretanha, no decorrer 
das décadas de 1920 e 1930, de todas as suas colônias, 
para evitar o surgimento de guerras de emancipação 
nacional.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia atentamente o texto abaixo para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

História da pintura, história do mundo 
 

O homem nunca se contentou em apenas ocupar os 
espaços do mundo; sentiu logo a necessidade de representá-
los, reproduzi-los em imagens, formas, cores, desenhá-los e 
pintá-los na parede de uma caverna, nos muros, numa peça 
de pano, de papel, numa tela de monitor. Acompanhar a 
história da pintura é acompanhar um pouco a história da 
humanidade. É, ainda, descortinar o espaço íntimo, o espaço 
da imaginação, onde podemos criar as formas que mais nos 
interessam, nem sempre disponíveis no mundo natural. Um 
guia notável para aprender a ler o mundo por meio das 
formas com que os artistas o conceberam é o livro História 
da Pintura, de uma arguta irmã religiosa, da ordem de Notre 
Dame, chamada Wendy Beckett. Ensina-nos a ver em 
profundidade tudo o que os pintores criaram, e a 
reconhecer personagens, objetos, fatos e ideias do período 
que testemunharam. 

A autora começa pela Pré-História, pela caverna 
subterrânea de Altamira, em cujas paredes, entre 15000 e 
12000 a.C., toscos pincéis de caniços ou cerdas e pó de ocre 
e carvão deixaram imagens de bisões e outros animais. E dá 
um salto para o antigo Egito, para artistas que já obedeciam 
à chamada “regra de proporção”, pela qual se garantia que 
as figuras retratadas − como caçadores de aves e mulheres 
lamentosas no funeral de um faraó − se enquadrassem 
numa perfeita escala de medidas. Já na Grécia, a pintura de 
vasos costuma ter uma função narrativa: em alguns notam-
se cenas da Ilíada e da Odisseia. A maior preocupação dos 
artistas helenísticos era a fidelidade com que procuravam 
representar o mundo real, sobretudo em seus lances mais 
dramáticos, como os das batalhas. 

A arte cristã primitiva e medieval teve altos 
momentos, desde os consagrados à figuração religiosa nas 
paredes dos templos, como as imagens da Virgem e do 
Menino, até as ilustrações de exemplares do Evangelho, as 
chamadas “iluminuras” artesanais. Na altura do século XII, o 
estilo gótico se impôs, tanto na arquitetura como na pintura. 
Nesta, o fascínio dos artistas estava em criar efeitos de 
perspectiva e a ilusão de espaços que parecem reais. Mas é 
na Renascença, sobretudo na italiana, que a pintura atinge 
certa emancipação artística, graças a obras de gênios como 
Leonardo, Michelangelo, Rafael. É o império da 

“perspectiva”, considerada por muitos artistas como mais 
importante do que a própria luz. Para além das 
representações de caráter religioso, as paisagens rurais e 
retratos de pessoas, sobretudo das diferentes aristocracias, 
apresentam-se num auge de realismo. 

Em passos assim instrutivos, o livro da irmã Wendy 
vai nos conduzindo por um roteiro histórico da arte da 
pintura e dos sucessivos feitos humanos. Desde um jogo de 
boliche numa estalagem até figuras femininas em atividades 
domésticas, de um ateliê de ourives até um campo de 
batalha, 1tudo vai se oferecendo a novas técnicas, como a da 
“câmara escura”, explorada pelo holandês Vermeer, pela 
qual se obtinha melhor controle da luminosidade adequada 
e do ângulo de visão. Entram em cena as novas criações da 
tecnologia humana: os navios a vapor, os trens, as máquinas 
e as indústrias podem estar no centro das telas, falando do 
progresso. Nem faltam, obviamente, os motivos violentos da 
história: a Revolução Francesa, a sanguinária invasão 
napoleônica da Espanha (num quadro inesquecível de Goya), 
escaramuças entre árabes. Em contraste, paisagens 
bucólicas e jardins harmoniosos desfilam ainda pelo desejo 
de realismo e fidedignidade na representação da natureza. 

2Mas sobrevém uma crise do 3realismo, da 
4submissão da pintura às formas dadas do mundo natural. 
Artistas como Manet, Degas, Monet e Renoir aplicam-se a 
um novo modo de ver, pelo qual a imagem externa se 
submete à visão íntima do artista, que a tudo projeta agora 
de modo sugestivo, numa luz mais ou menos difusa, 
apanhando uma realidade moldada mais pela impressão da 
imaginação criativa do que pelas formas nítidas naturais. No 
Impressionismo, 5uma catedral pode ser pouco mais que 
6uma grande massa luminosa, 7cujas formas arquitetônicas 
mais se 8adivinham do que se traçam. Associada à Belle 
Époque, a arte do final do século XIX e início do XX guardará 
ainda certa inocência da vida provinciana, no campo, ou na 
vida mundana dos cafés, na cidade. 

Desfazendo-se quase que inteiramente dos traços 
dos impressionistas, artistas como Van Gogh e Cézanne, 
explorando novas liberdades, fazem a arte ganhar novas 
técnicas e aproximar-se da abstração. A dimensão 
psicológica do artista transparece em seus quadros: o quarto 
modestíssimo de Van Gogh sugere um cotidiano angustiado, 
seus campos de trigo parecem um dourado a saltar da tela. 
A Primeira Grande Guerra eliminará compreensões mais 
inocentes do mundo, e o século XX em marcha acentuará as 
cores dramáticas, convulsionadas, as formas quase 
irreconhecíveis de uma realidade fraturada. O cubismo, o 
expressionismo e o abstracionismo (Picasso, Kandinsky e 
outros) interferem radicalmente na visão “natural” do 
mundo. 

9Por outro lado, 10menos libertário, 11doutrinas 
totalitaristas, como a stalinista e a nazifascista, pretenderão 
que os artistas se submetam às suas ideologias. Já Mondrian 
fará escola com a geometria das formas, Salvador Dalí 
expandirá o surrealismo dos sonhos, e muitas tendências 
contemporâneas passam a sofrer certa orientação do 
mercado da arte, agora especulada como mercadoria. 

Em suma, a história da pintura nos 12ensina a 
entender o que podemos ver do mundo e de nós mesmos. 
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As peças de um museu parecem estar ali 13paralisadas, 14mas 
basta um pouco da nossa atenção a cada uma delas para 
que a vida ali contida se manifeste. Com a arte da pintura 
aprenderam as artes e técnicas visuais do nosso tempo: a 
fotografia, o cinema, a televisão devem muito ao que o 
homem aprendeu pela força do olhar. Novos recursos 
ampliam ou restringem nosso campo de visão: atualmente 
muitos andam de cabeça baixa, apontando os olhos para a 
pequena tela de um celular. Ironicamente, alguém pode 
baixar nessa telinha “A criação do homem”, que 
Michelangelo produziu para eternizar a beleza do forro da 
Capela Sistina. 
 

(BATISTA, Domenico, inédito)  
 

 
19. (Puccamp 2016)  O texto de História da pintura, história 
do mundo, de Domenico Batista, faz menção à Primeira 
Guerra Mundial. Uma das principais consequências dessa 
guerra é  
a) o confronto entre os dois blocos liderados pela URSS e os 

Estados Unidos, em busca da hegemonia, denominado 
Guerra Fria.    

b) o surgimento de novos Estados-nações em que foram 
respeitadas as tradições e instituições dos povos antes 
reunidos nos impérios que desapareceram com a Grande 
Guerra Mundial.    

c) os Tratados de Paz e os Tratados das Minorias 
restabeleceram, no mundo contemporâneo, uma 
convivência harmoniosa e a integração entre as minorias 
e as maiorias nacionais.    

d) o fim da hegemonia inglesa sobre o mundo e a 
manutenção de um sentimento revanchista em função da 
severidade dos tratados impostos aos vencidos, 
especialmente à Alemanha.    

e) a ocorrência de diversos conflitos em várias partes do 
mundo, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, 
conflitos em torno da descolonização, a guerra entre 
árabes e israelenses.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. A Alemanha teve 
uma unificação política tardia, e como consequência, uma 
industrialização tardia, chegando atrasada na corrida 
imperialista, conquistando poucos territórios. Países como 
Inglaterra e França conquistaram muitas colônias na África, 
Ásia e Oceania. Exatamente no contexto do 
Imperialismo/Neocolonialismo, havia um grande otimismo 
em relação ao progresso, ciência e as invenções, diversas 
feiras de indústria surgiram para mostrar as novidades, era a 
“Belle Epoque”.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Após o fim da Primeira Guerra, com a assinatura do Tratado 
de Versalhes, a Alemanha entrou numa espiral de crise que 
abrangeu vários setores do país (política, economia, 
sociedade, etc.). A República de Weimar tentou contornar 
tal crise, mas a Crise de 1929 impôs mais dificuldades aos 
alemães, o que fez com a população, desamparada e carente 
de liderança, enxergasse em Hitler e no Partido Nazista o 
sopro de esperança para o reerguimento da Nação. Esse 
conjunto de fatores explica a ascensão democrática do 
Nazismo ao poder.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
A Sérvia não era aliada do Império Austro-Húngaro. A Sérvia 
pretendia formar a “Grande Sérvia” anexando a Bósnia 
Herzegovina, mas o Império Austro-Húngaro conquistou a 
região antes impedindo a formação da “Grande Sérvia”. A 
alternativa [C] está correta.   
 
Resposta da questão 4: 
 [E] 
 
A Primeira Guerra provocou a formação de blocos rivais de 
países – Tríplice Aliança e Tríplice Entente – que, ao fim e ao 
cabo, tinham como principal objetivo a ampliação territorial 
visando ganhos comerciais. Por isso, no Tratado que pôs fim 
ao conflito, cláusulas de modificação territorial, que 
levaram, inclusive, à desintegração política de alguns 
Impérios, fizeram-se presentes.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
A guerra de trincheiras foi a principal forma de 
desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. O texto faz 
referência aos momentos nos quais, devido, principalmente, 
às chuvas, as trincheiras eram inundadas e tomadas por 
lama, levando os soldados entrincheirados à morte.   

 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Os mapas apresentam as mudanças ocorridas no território 
europeu devido à ocorrência da Primeira Grande Guerra e 
seus Tratados de Paz. O mapa 1 é anterior ao conflito e o 
mapa 2 é posterior.    
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
A afirmativa [I] está incorreta porque os prejuízos não foram 
divididos de maneira igualitária entre os participantes da 
Guerra. Itália e, principalmente, Alemanha foram as mais 
punidas pelos prejuízos de Guerra; 
A afirmativa [II] está incorreta porque o Tratado previa 
apenas a desmilitarização da Alemanha.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
A Liga das Nações foi criada para intermediar possíveis 
conflitos entre as nações, na tentativa de evitar guerras com 
a proporção da Primeira Guerra Mundial.   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
O cartaz conclama os britânicos a defenderem seu país 
durante a Primeira Guerra, fazendo referência ao orgulho de 
servir à Nação e à Monarquia.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. O fragmento do 
texto da pensadora sobre política Hannah Arendt em sua 
obra Origens do Totalitarismo aponta para o nacionalismo 
forte materializado no pan-eslavismo e pangermanismo que 
contribuíram muito para a eclosão da Primeira Guerra 
Mundial em 1914 quando um estudante sérvio chamado 
Danilo Príncipe assassinou o herdeiro do trono austro-
húngaro Francisco Ferdinando considerado o estopim para o 
início da Primeira Guerra.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
O texto, ao abordar o encantamento do autor com as 
estrelas e os planetas e, ao mesmo, a vontade do mesmo de 
anexá-los ao seu mundo, nos mostra as contradições 
presentes no avanço capitalista. A sociedade do consumo e 
da acumulação de riquezas não vê barreiras na sua vontade 
de se apoderar do que lhe agrada.   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
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A Primeira Guerra obrigou a maior parte dos países latino-
americanos a promover a chamada industrialização de 
substituição de importação. Nesse sentido, houve um 
aumento industrial significativo no continente americano, 
refletido em carros, bondes, telefone e iluminação.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
A afirmativa [2] é incorreta porque a Palestina não é 
considerada uma nação independente e, logo, os palestinos 
são apátridas; 
A afirmativa [4] é incorreta porque os estrangeiros que 
vieram para o Brasil entre os séculos XIX e XX não eram 
refugiados.   
 
Resposta da questão 14: 
 [A] 
 
A questão menciona a origem dos regimes totalitários como 
o Fascismo e o Nazismo. A Primeira Guerra Mundial, 1914-
1918, arruinou drasticamente a economia europeia com 
forte desemprego, miséria e inflação. Desta forma, os mais 
humildes sofriam com este quadro de escassez e, muitos, 
começaram apoiar ideias socialistas oriundas da URSS. A 
burguesia assustada apoiou os partidos fascista e nazista 
que possuíam ideias totalitárias e contrárias à democracia, 
socialismo, liberalismo e defendiam o nacionalismo, 
militarismo e expansionismo, entre outras ideias.   
 
Resposta da questão 15: 
 [B] 
 
O genocídio ou holocausto armênio teve início em 1915 – 
durante a Primeira Guerra – e perdurou nos anos seguintes. 
A morte de cerca de 1,5 milhão de armênios foi promovida 
pelo governo Otamano através de massacres, alistamentos 
forçados no Exército, realização de trabalhos forçados e 
deportações para o deserto sírio.   
 
Resposta da questão 16: 
 [D] 
 
A questão remete ao dadaísmo que surgiu no contexto da 
Primeira Guerra Mundial. Correção a partir das incorretas. 
 
[I] Falsa. O dadaísmo não tem uma base Positivista. O 

Surrealismo nasceu como desdobramento do dadaísmo e 
manteve a crítica ao Positivismo. 

[III] Falsa. Os dadaístas repudiavam qualquer modelo 
estético e não pretendiam instituir nenhum, mesmo 
baseado no acaso, até porque, se o acaso se torna regra 
deixa de sê-lo. 

[V] Falsa. A revolta dadá foi eminentemente contra a arte e a 
sociedade burguesa, pois a arte era tida como expressão 
dos valores burgueses. 

   

 
Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1919) e a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) os Jogos Olímpicos foram 
cancelados, devido aos conflitos mundiais.   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
O organismo citado era a Liga das Nações, que foi criada 
com o intuito de impedir a ocorrência de eventos bélicos 
como a Primeira Guerra.   
 
Resposta da questão 19: 
 [D] 
 
Além das perdas econômicas que afetaram a Inglaterra, a 
Primeira Guerra foi encerrada com a assinatura do Tratado 
de Versalhes, que impôs severas punições à Alemanha, o 
que levou a criação de um sentimento de revanchismo capaz 
de fazer ascender o Nazismo nesse país.   
 
 


