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1. (Enem PPL 2018)  Quanto aos campos de batalha, os 
nomes de ilhas melanésias e assentamentos nos desertos 
norte-africanos, na Birmânia e nas Filipinas tornaram-se tão 
conhecidos dos leitores de jornais e radiouvintes quanto os 
nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, na Normandia, 
em Stalingrado e em Kursk. A Segunda Guerra Mundial foi 
uma aula de geografia. 
 
HOBSBAWM, E. Era dos extremos – o breve século XX: 1914-

1991. São Paulo: Cia. das Letras, 1997 (adaptado). 
 
 
Um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda 
Grande Guerra (1939-1945) foi interpretada no texto como 
uma aula de geografia porque  
a) teve-se ciência de lugares outrora ignorados.     
b) foram modificadas fronteiras e relações interestatais.     
c) utilizaram mapas estratégicos os exércitos nela 

envolvidos.     
d) tratou-se de um acontecimento que afetou a economia 

global.     
e) tornou o continente europeu o centro das relações 

internacionais.     
   
2. (Upe-ssa 3 2018)  Observe a imagem a seguir: 
 

 
 
O herói das histórias em quadrinho, na capa da primeira 
edição de 1941, representou o imaginário sociopolítico 
norte-americano do período. Sobre isso, assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) As cores e o uniforme utilizados por esse personagem 

demonstram seu caráter antinacionalista.    

b) Steve Rogers, nome original desse personagem, foi 
representado como anti-herói, pois não agia em nome do 
governo norte-americano para derrotar os nazistas.    

c) Esse personagem foi criado para representar o 
imperialismo norte-americano e demonstrar que era 
possível uma aliança com os nazistas num plano macro 
político.    

d) O herói em questão apresentava todas as virtudes 
defendidas pelos americanos, tais como patriotismo, 
coragem, liderança e honestidade, sendo o representante 
do ideal capitalista.    

e) O sentinela da liberdade, outro nome dado ao herói da 
imagem, tornou públicos todos os problemas do mundo 
capitalista, sendo um crítico ao modelo de vida norte-
americano.    

   
3. (Pucsp 2018)  Observe o gráfico e assinale a alternativa 
que apresenta uma interpretação CORRETA dos dados. 
 

  
a) Os países vencedores tiveram menos perdas humanas.     
b) O número de mortes civis foi maior entre os perdedores 

do que entre os vencedores.     
c) Em todos os países, houve perdas militares maiores do 

que entre os civis.     
d) Em vários países, as perdas humanas foram apenas civis.    
   
4. (Unesp 2018)  Analise o trecho da letra do samba “Brasil 
pandeiro”, de Assis 
 
Valente, composto em 1940. 
Chegou a hora dessa 
gente bronzeada 
mostrar seu valor! 
[...] 
eu quero ver 
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O Tio Sam tocar pandeiro 
Para o mundo sambar 
O Tio Sam está querendo 
conhecer a nossa batucada 
anda dizendo 
que o molho da baiana 
melhorou seu prato 
Vai entrar no cuscuz 
acarajé e abará 
Na Casa Branca 
já dançou a batucada 
[...] 
 

(Assis Valente. “Brasil Pandeiro”, 1940. Apud Antonio Pedro 
Tota. O imperialismo sedutor, 2000.) 

 
 
Esse samba pode ser considerado um exemplo  
a) da falta de criatividade da cultura brasileira, quando 

comparada com padrões e ritmos musicais da tradição 
cultural popular norte-americana.    

b) da aproximação cultural entre Brasil e Estados Unidos, 
durante a Segunda Guerra Mundial e no âmbito da 
chamada política da boa vizinhança.    

c) do esforço de divulgação da música brasileira no exterior 
durante o Estado Novo e em conformidade com a política 
varguista de rejeição a produtos culturais estrangeiros.    

d) da difusão da música brasileira no exterior, após o 
sucesso mundial da Bossa Nova e em meio ao esforço 
norte-americano de afastar a ameaça comunista da 
América.    

e) do reconhecimento internacional da importância cultural 
do Brasil no conjunto do Ocidente, no contexto da 
bipolaridade estratégica da Guerra Fria.    

   
5. (Imed 2018)  Um dos belos poemas escritos por Vinícius 
de Moraes é Rosa de Hiroshima, o qual foi musicado por Ney 
Matogrosso. Abaixo consta uma passagem da obra 
mencionada.  
 
Pensem nas crianças 
Mudas telepáticas 
Pensem nas meninas 
Cegas inexatas 
Pensem nas mulheres 
Rotas alteradas 
Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas 
Mas, oh, não se esqueçam 
Da rosa da rosa 
Da rosa de Hiroshima [...] 
 
A partir da leitura dos versos de Vinicius de Moraes e de 
seus conhecimentos de História, marque a alternativa 
correta:  
a) O poema citado faz menção à bomba nuclear que os 

Estados Unidos jogaram na cidade japonesa de Hiroshima 
durante a I Guerra Mundial (1914-1918), o que contribuiu 
para rápida vitória dos norte-americanos neste conflito.     

b) A obra de Vinicius de Moraes trata das consequências do 
ataque nuclear feito pelos Estados Unidos à cidade 
chinesa de Hiroshima durante a II Guerra Mundial (1939-
1945), conflito em que os norte-americanos foram 
derrotados e tiveram significativas perdas territoriais.     

c) No poema em questão não há referência a fato que 
corresponda à veracidade histórica, pois nunca um país 
valeu-se de bombas nucleares para vencer conflitos 
bélicos.     

d) Na obra citada, escrita por Vinícius de Morais, um dos 
ícones da Semana de Arte Moderna de 1922, há 
referência ao ataque nuclear feito pelos Estados Unidos à 
cidade japonesa de Hiroshima durante a II Guerra 
Mundial (1939-1945).     

e) A bomba nuclear jogada em Hiroshima, no Japão, foi a 
primeira das duas que os Estados Unidos jogaram em 
território japonês durante a II Guerra Mundial (1939-
1945); a outra destruiu a cidade de Nagasaki.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Para responder à(s) questão(ões), considere o texto abaixo. 
 
Não deixa de ser surpreendente que o lirismo delicado de 
Cecília Meireles tenha se mostrado, entre nós, um dos mais 
permeáveis aos acontecimentos da Segunda Guerra 
Mundial. De algum modo, aquele “costume de sofrer pelo 
mundo inteiro” reflete-se em diversas passagens entre 1939-
1945, tal como nestes versos do poema “Pistoia, cemitério 
militar brasileiro”: 
 
São como um grupo de meninos 
num dormitório sossegado, 
com lençóis de nuvens imensas, 
e um longo sono sem suspiros, 
de profundíssimo cansaço. 
 
MOURA, Murilo Marcondes de. O mundo sitiado. São Paulo, 

Editora 34, 2016, p. 254-255.  
 

 
6. (Puccamp 2018)  A Segunda Guerra Mundial foi polarizada 
por dois grandes blocos de países, que, no início do conflito, 
sofreram algumas modificações em sua composição. Um 
importante país, em termos geopolíticos, que oscilou em sua 
posição no início dessa guerra, foi  
a) a Argentina, cujo governo era simpatizante declarado do 

Eixo mas que, por pressão norte-americana, foi obrigado 
a declarar-se favorável aos Aliados e enviar tropas em 
colaboração.    

b) a Espanha, que apoiou oficialmente os Aliados até a 
decisão de Franco de combater os comunistas e, por 
conseguinte, unir-se ao Eixo.    

c) o Japão, simpatizante dos Aliados que, no entanto, após 
ser atacado por tropas russas, aliou-se aos países do Eixo.    

d) a Itália, que de início era resistente aos planos de 
expansão nazista, mas decidiu apoiar esse projeto político 
ao ser atacada por Inglaterra e França.    

e) a URSS, que mantinha um pacto de não agressão com a 
Alemanha, mas, diante da invasão alemã sem declaração 
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de guerra, rompeu o acordo e combateu ao lado dos 
Estados Unidos e demais aliados.    

   
7. (Puccamp 2018)  Durante a Segunda Guerra Mundial, a 
URSS encontrava-se em plena “era stalinista”. Essa era  
a) decaiu em termos de poder político ao serem 

denunciados, pelos Estados Unidos, os “crimes de Stalin”, 
em 1956, revelando as atrocidades decorrentes da 
coletivização forçada, numa operação denominada 
Cortina de Ferro, que tinha por objetivo conter o avanço 
comunista.    

b) sobreviveu à Guerra Fria, consolidando um modelo de 
socialismo e culto à personalidade que se disseminou por 
diversos países por meio do Pacto de Varsóvia e 
desgastou-se somente no fim dos anos 1990, com a 
adoção da Perestroika.    

c) manteve-se com grande base de apoio popular até os 
anos 1980, por ter levado a URSS a um salto de 
crescimento econômico por meio da indústria de bens de 
consumo duráveis, que transformou esse país na segunda 
potência socialista mundial, atrás somente da China.    

d) perdurou até a morte do líder Joseph Stalin, em 1953, 
sendo caracterizada por um governo marcado por forte 
autoritarismo, rígido planejamento econômico e 
centralização do poder pelo Partido Comunista.    

e) esfacelou-se com a desintegração da URSS, após sua 
derrota na Guerra da Coréia, momento em que os países 
do Leste Europeu dominados por Stalin passaram a 
reivindicar novamente sua condição de repúblicas 
autônomas e democráticas.    

   
8. (Uece 2017)  Dentre os inúmeros e violentos episódios 
que ocorreram na Espanha no século XX, destaca-se o 
ocorrido entre 1936 e 1939. Nesse conflito podem-se 
identificar vários elementos militares e ideológicos que 
marcaram o século: de um lado encontram-se as forças  
a) do movimento “Trindade Reacionária”, e do outro lado, a 

última Monarquia Bourbon.    
b) da Ação Republicana e esquerda Catalã, e do outro lado, 

os Galegos e o partido Basco.    
c) do Nacionalismo e do Fascismo, e do outro lado, a Frente 

Popular.    
d) do exército de Guernica, e do outro lado, os exércitos da 

Alemanha e da Itália.    
   
9. (Uerj 2017)  Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a 
propaganda contra os que foram considerados os inimigos 
internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo 
dessa política. 
 

 
 
Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é:  
a) antissemitismo    
b) anticapitalismo    
c) anticomunismo    
d) antiamericanismo    
   
10. (G1 - cps 2017)  A Carta das Nações Unidas é o 
documento de fundação da Organização das Nações Unidas 
(ONU), que ocorreu em 1945. Leia um trecho dessa carta. 
 
Nós, os povos das Nações Unidas, estamos resolvidos a 
preservar as gerações futuras dos males da guerra, que, por 
duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 
incalculáveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser 
humano, na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. 
 

<http://tinyurl.com/gtpa4k3> Acesso em: 23.08.2016. 
Adaptado. 

 
 
Sobre essa organização, assinale a alternativa correta.  
a) A ONU foi criada após o fim da Guerra Fria, conflito 

armado que demonstrou a necessidade da igualdade 
entre homens e mulheres.    

b) A razão que levou à fundação da ONU foi a ampliação do 
respeito entre as nações, causa pela qual lutavam os 
países do Eixo durante a Segunda Guerra.    

c) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
reúne muitos dos propósitos que orientaram a fundação 
da ONU, como o respeito à dignidade humana.    

d) Apesar dos esforços em evitar novos conflitos entre 
nações, a ONU não conseguiu impedir a eclosão da 
Primeira e da Segunda Guerra Mundial.    

e) A criação da ONU foi uma iniciativa que partiu de países 
pouco populosos, que se viram muito prejudicados pela 
crise mundial de 1929.    
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11. (Enem (Libras) 2017)   

 
 
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.    
   
12. (Espcex (Aman) 2017)  Entre 1939 e 1945, o mundo foi 
abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil, 
inicialmente, adotou uma posição de neutralidade, porém, 
em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos, 
para apoiar os aliados. 
 
Sobre a participação brasileira na Guerra é correto afirmar 
que  
a) o governo brasileiro era totalmente favorável a acordos 

com os aliados desde o início do conflito.    
b) os alemães afundaram navios brasileiros no final de 1941.    
c) a FEB participou da Campanha da Itália, como parte do 5º 

Exército Norte Americano.    
d) a Alemanha declara guerra ao Brasil em 1941.    
e) no Dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu 

grandes perdas.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
Como o texto deixa claro, a Segunda Guerra foi travada em 
muitos lugares, no continente europeu e fora dele. Muitos 
desses lugares eram pouco ou nada conhecidos das 
populações europeias, daí a Guerra ter sido uma grande aula 
de Geografia.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, 1939-1945, surgiu nos EUA o herói das 
histórias em quadrinho, Capitão América, cuja proposta era 
divulgar algumas ideologias importantes para o mundo 
representando um “ideal americano”. Valores como 
coragem, honestidade, liderança, patriotismo, entre outros, 
estavam presentes nesse “herói”.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Através de uma simples leitura do gráfico, ao analisar o 
tamanho da marcação em cinza claro, fica evidente que, na 
maioria dos países envolvidos na Guerra, houve grande 
número de mortes de civis. Em alguns países, inclusive, 
como a Indonésia e a Grécia, morreram apenas civis.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
A música mostra um esforço pela associação entre a cultura 
americana e a cultura brasileira. Tal esforço fez parte da 
chamada Política da Boa Vizinhança, adotada pelos EUA para 
com a América Latina nas décadas de 1950 e 1960.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
Para vingar o ataque japonês à Pearl Harbor e demonstrar o 
tamanho do seu poderio bélico, os EUA lançaram, em 1945, 
duas bombas atômicas no Japão: uma em Horoshima e outra 
em Nagasaki.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
O Pacto de Não-Agressão Mútua, assinado em 1939, logo 
após o início da Guerra, previa o não ataque direto entre 
Alemanha e URSS, além da posterior divisão da Polônia. 
Quando Hitler invadiu a URSS, em 1943, houve a quebra 
desse Pacto, o que possibilitou uma contraofensiva 
soviética.   
 
Resposta da questão 7: 

 [D] 
 
O governo de Stálin, desde o seu estabelecimento, foi uma 
Ditadura. Nela, a rigidez contra os opositores, o 
cerceamento civil e a opressão aos Países não russos da 
URSS sempre foram marcas registradas.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
O evento histórico citado no enunciado é a Guerra Civil 
espanhola, ocorrida num contexto de Nazifascismo e 
Segunda Guerra Mundial. Nessa guerra, enfrentaram-se, 
com o objetivo de assumir o governo espanhol, a Frente 
Popular (então eleita) e parte do exército liderada pelo 
general Franco (setor com inspiração fascista).   
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
A questão remete a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, 
quando a Alemanha nazista liderada por Hitler divulgava 
propagandas antissemitas, contra judeus. Os meios de 
comunicação de massa divulgavam a ideologia totalitária 
segundo Hannah Arendt. Desta forma, filmes, cartazes e 
mensagens eram veiculados contra comunistas, judeus, 
negros, homoafetivos, ciganos, entre outros e reforçavam a 
ideia do Arianismo.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. A questão remete ao 
surgimento da ONU, Organização das Nações Unidas, em 
1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. A proposta 
desta relevante instituição é trabalhar no sentido de 
preservar os direitos fundamentais do homem como a vida, 
a liberdade e a dignidade humana em sentido amplo. A 
primeira metade do século XX foi caracterizada por duas 
guerras mundiais, grave crise econômica e regimes 
totalitários como o Nazismo e o Fascismo que violentaram 
os direitos humanos.   
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
O cartaz é xenofóbico porque o inimigo representa o Japão 
(traços orientais e bandana nipônica), adversário dos EUA na 
guerra, de maneira caricata e violenta, com o intuito de criar 
uma animosidade dos americanos para com os japoneses.   
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
O Brasil participou efetivamente da Segunda Guerra após 
1941. Nossos pracinhas, enviados pela Força Expedicionária 
Brasileira, foram para o front de batalha, lutando ativamente 
na Itália.   
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