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1. (G1 - ifsp 2017)  A crise de 1929 foi uma profunda e longa recessão econômica que atingiu 
o centro financeiro estadunidense (Wall Street) com consequências desastrosas para a 
economia mundial quando estabelecida a depressão da década de 1930. Esta crise foi 
gerada no “Boom” da Bolsa de Nova Iorque, em 1928. Assinale a alternativa que apresenta 
as características econômicas deste “Boom”.  
a) Especulação, política expansionista europeia e recessão dos bancos latino-americanos.    
b) Aumento na importação de produtos provenientes da Europa pelos Estados Unidos, 

expansão dos créditos e alta na oferta de emprego.    
c) Queda na exportação de produtos americanos pela Europa, consumismo desenfreado e 

baixa produção agrícola nos Estados Unidos.    
d) Aumento da produção agrícola internacional, aumento da produção agrícola nos Estados 

Unidos e supervalorização das ações.    
e) Especulação, política monetária expansionista, excesso de produção e falta de mercado 

para escoar os produtos americanos.    
   
2. (G1 - cftmg 2017)  A partir de 1941, Hitler ordenou a implementação da última fase da 

“Solução Final”, política de extermínio dos judeus europeus. 
 
Entre os argumentos criados pelos nazistas para justificar seus atos, pode-se incluir a(o)  
a) combate do desemprego, pela eliminação da mão de obra judia mais qualificada.    
b) suspeita de que a população judia atuava como espiã, pela identificação religiosa com os 

inimigos.    
c) apropriação de bens da população judia, cuja renda média era superior à dos alemães não 

judeus.    
d) temor de que a população judia contaminasse a pureza da raça ariana, tida como razão da 

supremacia alemã.    
   
3. (Uel 2017)  Leia o texto a seguir. 

 
O começo aqui foi muito difícil para nós. O pior foi a adaptação. Vocês conheceram nossa 
maravilhosa moradia em Berlim-Dahlen e iam se assustar vendo em que primitividade 
vivemos agora. Moramos em uma casa de madeira com cozinha, sala e dois pequenos 
quartos, um para mim e nosso filho adotivo Bobby, o outro para a minha esposa, a filha dela 
Magdi e Marlies, filha adotiva. 
 
BEHREND, S. Carta de Rudolf Isay. 1936. NDPH-UEL. 
 
 
A desestruturação da vida cotidiana na Alemanha, após 1932, expressa na carta do jurista 
Rudolf Isay, deveu-se à ascensão de um partido  
a) comunista, porém rompido com a URSS.    
b) fascista, acrescido de elementos eugênicos.    
c) liberal, de ideais oligárquicos.    
d) socialista, vinculado à Internacional Comunista.    
e) trabalhista, fundamentado no marxismo inglês.    
   
4. (Unicamp 2017)  Hitler considerava que a propaganda sempre deveria ser popular, dirigida 

às massas, desenvolvida de modo a levar em conta um nível de compreensão dos mais 
baixos. (...) O essencial da propaganda era atingir o coração das grandes massas, 
compreender seu mundo maniqueísta, representar seus sentimentos. 
Alcir Lenharo, Nazismo: o triunfo da vontade. São Paulo: Ática, 1986, p. 47-48. 
 
 
Sobre a propaganda no nazismo, é correto afirmar:  
a) o nível elementar da propaganda era contraposto às óperas e desfiles suntuosos que o 

regime nazista promovia.    
b) a propaganda deveria restringir-se a poucos pontos, como o enaltecimento da 

superioridade racial e a defesa da democracia.    
c) a propaganda deveria estimular o ódio das massas contra grupos específicos, como os 

judeus, negros, homossexuais e ciganos.    
d) o cinema e a produção artística foram as áreas que resistiram ao sistema de propaganda 

do nazismo na Alemanha do final da década de 1930.    
   
5. (G1 - ifsul 2017)  “Os italianos participaram da Primeira Guerra Mundial objetivando 

satisfazer suas necessidades econômicas e reivindicações territoriais, mas a eles restaram 
miséria, caos econômico e político, fuga de capitais e ruína.”  
BARBEIRO, Heródoto e outros. História: de olho no mundo do trabalho. 
São Paulo: Scipione, 2004. p. 401. 
 
 
Com base no texto e a respeito do período entre guerras na Itália, é correto afirmar que este 
foi um período  
a) de desenvolvimento econômico e político.    
b) de adesão do comunismo na Itália com o rei Vitor Emanuel.    
c) de crise que marcou a ascensão do fascismo de Benito Mussolini.     
d) de estagnação econômica e proclamação da República Romana.     
   
6. (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.    
   
7. (Upe-ssa 3 2017)  No período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, 

registraram-se numerosas tentativas de apagar seus vestígios. Perto de Cingapura, onde sete 
prisioneiros de guerra americanos haviam sido executados onze dias antes da rendição do 
Japão, assim que um dos oficiais responsáveis pelas execuções fora informado da rendição, 
ele e os outros algozes dirigiram-se imediatamente ao aeroporto, desenterraram os 
cadáveres das vítimas, levaram-nos para o campo, queimaram-nos numa grande fogueira e 
lançaram as cinzas no mar.  
 



GILBERT, Martin. A Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014, p. 883.  
 
 
Fenômenos como esse foram comuns no imediato Pós-Guerra. Uma consequência política 
desses eventos na Europa foi a  
a) obrigação de esquecer os crimes cometidos pelos Estados envolvidos.    
b) responsabilização única da Alemanha por ter violado as leis da guerra.    
c) instituição de tribunais para julgamento de crimes contra a humanidade.    
d) relativização dos crimes cometidos no Ocidente e Oriente, durante a guerra.    
e) homologação de anistia para todos os que lutaram nos fronts, durante a guerra.    
   
8. (Pucrs 2016)  A economia dos Estados Unidos, favorecida pelas condições internacionais 

do pós-Primeira Guerra, conheceu um período de forte expansão e euforia nos anos 1920. 
Todavia, ao final dessa década, o país seria um dos principais focos da crise mundial de 1929 
e da Grande Depressão internacional dos anos 1930. Um dos motivos dessa reversão de 
expectativas foi  
a) falência das principais medidas estabilizadoras do New Deal.    
b) a política antitruste determinada pela Sociedade das Nações.    
c) a perda de mercados devido à descolonização afro-asiática.    
d) o efeito do protecionismo europeu sobre a produção norte-americana de grãos.    
e) o crescimento da dívida norte-americana com as principais potências europeias.    
   
9. (G1 - ifce 2016)  São características do Fascismo  

a) democracia, nacionalismo e liberdade de pensamento.    
b) anticomunismo, totalitarismo, militarismo e nacionalismo.    
c) anticomunismo, superioridade da raça ariana e democracia.    
d) trabalhismo, democracia e militarismo.    
e) internacionalismo, antissemitismo e socialismo.    
   
10. (Uefs 2016)  Nenhum grupo totalitário assume o poder em benefício da sociedade. Na 

face da Terra, não há um único homem que tenha o direito de impor suas ideias, pela força, à 
convivência social. O apanágio da condição humana é o exercício da liberdade em toda 
plenitude, os únicos limites que podem existir a esse privilégio essencial consistindo no 
decoro e no respeito à dignidade da vida. Trocando em miúdos: ninguém pode usar a 
liberdade de que desfruta para matar, fraudar o próximo ou roubar. A liberdade social 
somente se engrandece quando amparada na consciência ética da vida.  
 
TEIXEIRA, JC G. Liberdade de pensamento, eis o bem mais precioso. A Tarde. Salvador, 20 
jun. 2015. Opinião. p. A3. 
 
 
O conteúdo do texto se refere indiretamente aos regimes políticos totalitários caracterizados, 
dentre outros,  
a) por fixarem seus objetivos no crescimento econômico da sociedade, descomprometendo-

se com ideias ou posições políticas contrárias.    
b) por serem, por definição, teocráticos, orientando as relações sociais a partir de conteúdos 

religiosos.    
c) pelas atitudes liberais referentes à diversidade dos relacionamentos entre os gêneros e as 

opções da vida sexual.    
d) pelo cerceamento da liberdade de pensamento, de informação, e pelo desrespeito à vida.    

e) por permitirem diferentes orientações no sistema educacional, não interferindo em 
programas, projetos e conteúdos do ensino.    

 

Gabarito:   

 
Resposta da questão 1: [E] 

Somente a proposição [E] está correta. Após o término da Primeira Guerra Mundial em 1918, 
os EUA se tornaram a maior potência econômica do mundo. Isso provocou uma grande 
euforia interna com aumento da produção, crença no liberalismo, investimento em ações, 
mecanização da agricultura, especulação, etc. O aumento da produção interna não conseguiu 
mercado consumidor gerando um descompasso entre produção e venda do produto. O 
resultado foi a maior crise econômica dos EUA e de todo o mundo capitalista.   
 
Resposta da questão 2: [D] 

A base do pensamento de Hitler era a pureza racial. Para ele, a única raça pura era a raça 
ariana, formada pelos descendentes do Sacro Império Romano Germânico. Ainda segundo 
Hitler, a miscigenação, além de pôr fim à pureza, enfraquecia os povos. Logo, deveria ser 
evitada. Por isso a eliminação judia, uma vez que Hitler considerava que os judeus eram os 
responsáveis pela miscigenação.   
 
Resposta da questão 3: [B] 

O partido em questão é o Partido Nazista, fundado por Adolf Hitler, e que defendia a 
supremacia da raça ariana.   
 
Resposta da questão 4: [C] 

Característica básica de qualquer regime ditatorial, a propaganda exerce importante função 
nesse tipo de governo: exaltá-lo e evitar qualquer tipo de crítica a ele.  
No caso no Nazismo, Hitler usou de emoção para convencer as massas alemãs, cujo 
pensamento era bem simplista, como ressalta o texto, de que sua teoria racial, que exaltava a 
pureza da raça ariana e a condição de sub-raça de judeus e africanos, deveria ser respeitada 
e seguida.   
 
Resposta da questão 5: [C] 

Somente a proposição [C] está correta. A Itália participou da Primeira Guerra Mundial, 1914-
1918, terminou o conflito ao lado dos vencedores, porém estava arrasada. As terras 
prometidas não foram entregues a Itália, a situação econômica arruinava o país aumentando 
a tensão social e o rei Vítor Emanuel III não conseguia amenizar o problema. Foi neste 
contexto de crise que surgiu o partido fascista liderado por Benito Mussolini que, em 1922, na 
Marcha sobre Roma praticamente já assumiu o poder.   
 
Resposta da questão 6: [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.   
 
Resposta da questão 7: [C] 

Como parte da estratégia de apagar os vestígios da Guerra, tribunais de julgamento foram 
criados para discutir os crimes cometidos durante o conflito, em especial aqueles cometidos 
contra a humanidade, ou seja, aqueles de teor mais grave.    



Resposta da questão 8: [D] 

Somente a proposição [D] está correta. A questão aponta para o período conhecido como 
“Entre Guerras”, em especial as causas que engendraram a grande crise de 1929. A 
economia estadunidense foi a grande beneficiária do pós-Primeira Guerra. Os EUA ocuparam 
um vazio deixado pelas potências europeias agora em crise. O otimismo tomou conta da 
nação norte-americana que impôs ao mundo o “american way of life”, ou seja, a ideologia do 
consumo. Apoiados no Liberalismo de Say, os Estados Unidos aumentaram intensamente a 
produção enquanto o continente europeu adotou o protecionismo econômico para amenizar 
os efeitos da crise. Desta forma, ocorreu um desequilíbrio entre produção e consumo gerando 
a queda da bolsa de valores de Nova York, a quebra da economia estadunidense e de todo o 
mundo capitalista.   
 
Resposta da questão 9: [B] 

Somente a alternativa [B] está correta. A questão aponta para as características do Fascismo 
que consistiu em um Estado totalitário implantado na Itália durante o governo de Benito 
Mussolini, 1922-1945. Basta lembrar que este regime era totalmente contrário aos princípios 
democráticos e socialistas. O Nazifascismo foi caracterizado pelo nacionalismo, militarismo, 
totalitarismo, anticomunismo e expansionismo.   
 
Resposta da questão 10: [D] 

Dentre as características dos regimes totalitários encontram-se o autoritarismo e a exaltação 

ao líder. Ambas levam, invariavelmente, ao cerceamento da liberdade civil e ao desrespeito a 

quem não concorda com o governo. 


