
 
 

1- A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
 
 

� O século XIX, marcado pelo avanço industrial, financeiro e monopolista do capitalismo, legou ao século XX uma 
grave crise e um inédito clima de tensão entre as nações européias, colocando em xeque as instituições liberais, 
as permanências do Antigo Regime e o sistema de referência de comércio mundial (padrão-ouro). 

� Em 1862, Bismarck lidera a formação da Tríplice Aliança entre Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Em 
1890, Guilherme II ascende ao trono da Alemanha, demite Bismarck, militariza o país e quebra o sistema de 
alianças 

� Inicia-se uma corrida armamentista sem guerras entre todas as potências européias: a paz armada (1875-1914). 
� O patriotismo nacionalista alemão, alicerçado por ligas que pregavam a "superioridade racial" germânica 

(pangermanismo), sustenta a expansão do Segundo Reich. 
� Para se proteger de um eventual ataque alemão, Inglaterra (disputas por colônias ultramarinas), França 

(revanchismo francês) e Rússia (pan-eslavismo) aliam-se na Tríplice Entente, em 1907. 
� Crises de caráter nacionalista (exemplo: Bálcãs) e imperialista (exemplo: as duas crises no Marrocos), somadas à 

falência do sistema liberal após a quebra do padrão-ouro, detonam a Primeira Guerra Mundial (que teve como 
estopim a morte do arquiduque austríaco na Sérvia), envolvendo toda a Europa e EUA num intrincado sistema de 
alianças (Entente X Aliança). 

� Na Primeira Guerra Mundial houve três fases: de movimento, de trincheiras e a entrada dos EUA (e retirada da 
Rússia), que tentavam evitar a paralisação de suas exportações diante da guerra submarina alemã e diante da 
intenção germânica de se aliar ao México. 

� A Alemanha, isolada, foi derrotada em setembro de 1918. O Kaiser foi derrubado, instaurando-se a República de 
Weimar que se rende à Entente em novembro de 1918. 

� O plano de paz de Wilson (14 pontos) foi parcialmente ignorado no Tratado de Versalhes de junho de 1919: a 
Alemanha foi responsabilizada pela guerra, sofrendo severas punições. 

 
 

2- A REVOLUÇÃO RUSSA 
 
 

� A Rússia czarista era um gigantesco império autocrata, agrário e latifundiário, dominado pelo alto clero da Igreja 
ortodoxa e por nobres oficiais do exército. 

� Alexandre II retoma a industrialização após a Guerra da Criméia (1854-1855), por meio da abolição da servidão e 
da vinda de capital estrangeiro para as indústrias pesadas de seu país. A nascente burguesia era vinculada ao 
Estado. 

� Em 1898, funda-se o Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR), cujo líder era Lenin. No II Congresso do 
POSDR, em 1903, ocorre uma cisão entre bolcheviques, liderados por Lenin, e os mencheviques, liderados por 
Martov e que contavam com a simpatia de Trotski. 

� A Guerra Russo-japonesa trouxe penúrias ao país e uma greve geral (1905). A partir do Domingo Sangrento, 
greves e levantes ocorreram em muitas cidades. 

� Em agosto, diante da pressão social, o czar publica o regulamento para a eleição da Duma, mas não consegue 
fazer cessar as manifestações lideradas pelo soviete de São Petersburgo. Com o Manifesto de Outubro, instaura-
se a monarquia constitucional. 

� A Primeira Guerra Mundial agrava a crise russa.  
� O czar Nicolau II abdica em março (calendário juliano) de 1917. Os mencheviques tomam o poder e passam a 

perseguir os bolcheviques. 
� Em 25 de outubro, Lenin e Trotski lideram um golpe de Estado, colocando os bolcheviques no poder. O governo 

revolucionário abole as grandes propriedades, faz uma reforma agrária, transfere o controle das fábricas aos 
operários, garante o direito à nacionalidade, assinam o armistício de Brest-Litovsk e criam uma polícia política, a 
Cheka. 

� Os quatro pilares do governo comunista eram o Exército Vermelho, o Partido Comunista, os sovietes e a Cheka. 
� Em 1918, eclode uma contra-revolução "branca" (mencheviques e czaristas financiados por potências capitalistas) 

que, mesmo sem sucesso, deixa 1 milhão de mortos. Os problemas econômicos do Estado comunista ainda 
causaram a morte de mais de 9 milhões de pessoas. 

� Para tentar conter a "ameaça branca", o Estado comunista adotou o comunismo de guerra: radicalizou o regime, 
adotando medidas anticapitalistas. Em 1919, Lenin cria a Internacional Comunista, que propunha expandir a 
revolução para outros países. 

� O caos na economia comunista leva Lenin a criar, em 1921, a NEP, permitindo a retomada alguns elementos do 
capitalismo para aumentar a produtividade do país. Em um ano, a NEP consegue restabelecer o crescimento 
econômico agrícola. 

� Em 1922, forma-se a União Soviética, que englobava várias regiões do antigo Império. 
� Em 1924, morre Lenin e, na disputa sucessória, Stalin chega ao poder, expurgando Trotski do país e da memória 

da Revolução. 
 
 



 
 

3- A CRISE DE 1929 
 

 
� Após a Primeira Guerra Mundial, com a permanência da crise do capitalismo internacional, a Europa passava por 

uma difícil situação econômica, devendo muito aos EUA. 
� Nos anos 1920, com as divisas adquiridas da Europa, os EUA investiram na indústria de bens de consumo e em 

pesquisas tecnológicas e científicas, gerando uma onda de consumismo na classe média e estabelecendo o 
american way of life. 

� Tentando restabelecer a produção industrial, a Europa adota o protecionismo alfandegário e conduz os EUA a uma 
crise de superprodução industrial. 

� A mecanização da indústria gerou um grande número de desempregados, diminuindo o consumo interno. 
� A especulação financeira quebrou a bolsa em 1929, resultando na falência de milhares de indústrias e bancos e 

levando o país à Grande Depressão, uma grave crise econômica de terríveis conseqüências sociais. O resto do 
mundo, atrelado à economia norte-americana, também foi atingido pela crise. 

� Em 1933, o presidente recém-eleito Franklin Roosevelt passa a intervir diretamente na economia, regulando o 
mercado e adotando um gigantesco plano de recuperação do país: o New Deal, de embasamento keynesiano. O 
plano facilitou o pagamento das dívidas dos fazendeiros, instituiu a previdência social e estabeleceu um programa 
de investimentos em obras públicas para gerar empregos. 

� Mesmo com o relativo sucesso do plano, a crise norte-americana só encontrou seu fim com a eclosão da Segunda 
Guerra Mundial. 

 
 

4- IDEOLOGIAS NASCIDAS DA CRISE 
 
 
 

� Temendo a crise do sistema liberal no pós-guerra (quadros de inflação, altos índices de desemprego, greves, 
fome) e o avanço das idéias socialistas, os setores das elites e das classes médias endossaram doutrinas 
totalitárias. 

� Na Itália, a monarquia não continha nem atendia aos crescentes movimentos sociais dos trabalhadores por estar 
compromissada com as elites. Por essa razão, a alta burguesia e as classes médias viram com bons olhos a 
ascensão de Mussolini. A partir da Marcha sobre Roma, Mussolini, gradativamente, oficializa-se como ditador, 
esmagando a oposição, combatendo o comunismo e instalando leis de exceção e estabelecendo o culto de sua 
imagem. Em 1929, o Tratado de Latrão criou o Estado do Vaticano. 

� A República de Weimar, social-democrata, foi marcada por crises hiperinflacionárias e políticas. Com a crise de 
1929, as idéias totalitárias e anti-semíticas de Hitler (sistematizadas no Mein Kampf) ganharam força e, com o 
apoio de amplos setores da sociedade, ele assume o poder em 1933. Perseguiu comunistas, liberais e pessoas 
consideradas de "raça inferior". 

� Na Espanha, após vencer a Guerra Civil Espanhola (espécie de ensaio da Segunda Guerra), Franco assume e 
inicia um regime autoritário que duraria até 1975. Muitos outros países europeus passam por processos similares. 

� As ditaduras antidemocráticas não foram somente de direita: embora menos afetada pela crise de 1929, a URSS, 
foi conduzida por Stalin, que governou com mão-de-ferro, eliminando milhões de opositores, planificando a 
economia e industrializando o país com os planos qüinqüenais. 

 
 

5- A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
 
 

� A política expansionista, maneira de contornar os efeitos da crise de 1929, foi adotada por países como Alemanha, 
Itália e Japão. Diante do expansionismo alemão, França e Inglaterra (traumatizadas pela Primeira Guerra) 
adotaram a política de apaziguamento. Quando Hitler invadiu a Polônia, após assinar um pacto de não-agressão 
com a URSS, detonou a Segunda Guerra Mundial (1939). 

� A "Guerra relâmpago" de Hitler conquista Polônia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França 
(após o erro estratégico da Linha Maginot). Apesar dos fortes bombardeios, a Inglaterra não foi conquistada. 

� Os países em expansão, temendo represálias, formam o Eixo Berlim-Roma-Tóquio (1940), pelo qual cada país 
envolvido comprometia-se a ajudar o outro em caso de ataque de alguma potência não envolvida no conflito. Hitler 
invade a Rússia e conhece a primeira grande derrota. 

� Quando o Japão bombardeia Pearl Harbor (1941), os EUA entram na luta contra as potências do Eixo. Por 
pressões norte-americanas o Brasil também entra na guerra como Aliado. 

� Midway (Pacífico), Stalingrado (Oriente) e EI-Alamein (Oriente Médio) são as batalhas que marcam a reviravolta 
dos Aliados contra o Eixo. Mussolini cai, a Itália assina a rendição e declara guerra à Alemanha. 

� Em 6 de junho de 1944, Dia D da operação Overlord, os Aliados desembarcam na Normandia com sucesso e 
avançam sobre as tropas nazistas, reconquistando a França e rumando a Berlim. A capital alemã foi tomada em 



 
 

uma dupla ofensiva aliada: russos na frente oriental e um combinado dos demais países Aliados na frente 
ocidental. Hitler suicida-se; é o fim do III Reich. 

� Durante a fase de decadência das forças alemãs, tropas aliadas depararam-se com os campos de concentrações 
nazistas, locais onde eram exterminados inimigos do regime. Em tais fábricas da morte foram assassinadas 
milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus num processo de extermínio conhecido como Holocausto. O 
Holocausto dos judeus tornou-se uma marca da mais terrível guerra da história da humanidade. 

� A guerra no Pacífico só terminou após o lançamento de duas bombas atômicas norte-americanas sobre o Japão 
(Hiroshima e Nagasaki). Encerrava-se a Segunda Guerra Mundial. 

� Em três conferências (Teerã, Yalta e Potsdam), os Aliados reorganizam o mundo. Os EUA, principal vencedor da 
guerra, criam o Plano Marshall, buscando evitar que o comunismo se espalhasse pela Europa através da 
reconstrução dos países destruídos.  

 
 
 

ATIVIDADES – QUESTÕES DE VESTIBULARES 
 

01 (PUC-Campinas/SP) Observe a ilustração: 
 

 
A imagem simboliza o fim da Primeira Guerra Mundial. 
Ao associar a imagem aos acontecimentos daquele 
momento histórico, pode-se afirmar que: 

a) os conflitos prosseguiram depois da assinatura dos 
Tratados de Versalhes, já que a França não 
concordou em ceder à Alemanha as regiões da 
Alsácia e da Lorena. 

b) não foram resolvidos os problemas que deram origem 
à Primeira Guerra, já que os tratados de paz previam 
apenas uma trégua, com a suspensão dos conflitos 
bélicos. 

c) na verdade não houve paz, uma vez que a Alemanha 
recusou-se a assinar o Tratado de Versalhes, 
elaborado por França e Inglaterra, que estabelecia o 
término dos conflitos. 

d) os países europeus não tinham condições bélicas de 
prosseguir os conflitos, motivo pelo qual se pode 
explicar a rendição de todos os países envolvidos na 
guerra. 

e) apesar da paz estabelecida, a guerra afetou 
profundamente a economia dos países europeus, que 
tiveram de arcar com prejuízos imensos, mesmo os 
países vitoriosos. 

 
 

02 (UFS) Pode-se afirmar que a principal razão do 
conflito mundial iniciado em 1914 foi: 

a) o choque dos imperialismos, de raízes econômicas, 
mas que se expressou de forma política e militar. 

b) a crise econômica que afetou significativamente os 
campos político e social das nações européias. 

c) o revanchismo nacionalista, de origem étnica, mas 
que se expressou através da expansão colonialista. 

d) o conflito religioso, de raízes políticas, mas que se 
expressou militarmente pela corrida armamentista. 

e) a brusca queda do comércio internacional, que 

colocou em evidência a fragilidade do sistema 
capitalista. 

 
 

03 (PUC-RS) Instrução: Responda à questão 
associando as etapas da Primeira Guerra Mundial, 
apresentadas na coluna A, com os fatos estratégicos e 
diplomáticos referidos na coluna B, podendo haver 
repetição de números. 
 

COLUNA A 
1 Primeira etapa (1914) 
2 Segunda etapa (1915-1916) 
3 Terceira etapa (1917-1918) 

 
COLUNA B 

(      ) Movimentação de grandes exércitos em 
equilíbrio de forças 

(      ) Guerra de trincheiras 
(      ) Ingresso de forças americanas na guerra 
(      ) Retirada da Itália da Tríplice Aliança 
(      ) Retirada das forças russas da guerra 

 
A ordem numérica correta da coluna B é: 

a) 1,3,2,3,2. 
b) 1,2,3,2,3. 
c) 2,3,1,1,3. 
d) 3,2,3,1,3. 
e) 1,2,3,1,2. 

 
 

04 (UFPE) A Revolução Russa de 1917 estabeleceu 
uma nova ordem política, econômica e social. Para o 
triunfo da revolução contribuíra: 

a) a existência na Rússia de uma única classe seca 
formada pelos camponeses. 

b) a incompetência do governo czarista, associada ao 
despotismo da aristocracia e à extrema miséria dos 
camponeses e das classes operárias. 

c) a distribuição de terras aos camponeses. 
d) a nacionalização dos meios de produção, promovida 

no governo de Nicolau II. 
e) a indiferença da Igreja Ortodoxa Russa. 

 
 

05 (UFBA) Sobre a Rússia pré-revolucionária é correto 
afirmar: 

a) O processo de industrialização russo estava de 
acordo com o mesmo ritmo verificado nos principais 
países industriais europeus, tais como Inglaterra e 
França. 



 
 

b) A industrialização na Rússia czarista era caracterizada 
pela descentralização, isto é, as unidades industriais 
estavam espalhadas pelo vasto território do país. 

c) O governo de Nicolau II conseguiu assegurar um forte 
desenvolvimento nas relações sociais, pois era 
orientado segundo princípios democráticos. 

d) A maioria da população russa estava concentrada nos 
centros urbanos. 

e) Apesar da industrialização, a maior parte da 
população vivia das atividades camponesas. 

 
 

06 (PUC/RS) Durante a Revolução Russa, vários atos 
buscaram estabelecer um confronto entre as distintas 
ideologias defendidas pelos ativistas e militantes 
políticos. Indique a alternativa que aborda de maneira 
equivocada os aspectos ideológicos e práticos da 
situação política da revolução: 

a) Nas grandes cidades foram criados sovietes, 
conselhos formados por representantes dos 
trabalhadores para tomar decisões políticas na luta 
contra o czarismo. 

b) Com a Revolução de Outubro, a Presidência do pais 
foi entregue a Lênin, que proclamou a formação da 
República Soviética Russa. O novo governo estatizou 
fábricas, estradas de ferro e bancos e confiscou os 
bens da Igreja. As grandes propriedades foram 
expropriadas e distribuídas aos camponeses. 

c) O Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR) 
era um grupo clandestino de orientação marxista e 
dividiu-se em 1903, originando duas outras 
agremiações políticas: os mencheviques, que eram 
radicais e revolucionários, e os bolcheviques, que 
eram moderados e defendiam uma aliança com a 
burguesia.. 

d) Durante a guerra civil decorrente da revolução, Lênin 
adotou medidas de centralização do poder em torno 
Partido Comunista, criado para ser a principal 
referência política da Rússia revolucionária. 

 
 

07 (Fatec-SP) -Entre os fatores que ocasionaram a 
crise de 1929 nos EUA destaca(m)-se: 

a) o protecionismo rígido, a. escassez de crédito 
bancário e a superprodução. 

b) a saturação do mercado, a crise na agricultura e o 
crash da bolsa de Nova York. 

c) a superprodução, a saturação do mercado e a 
expansão desmedida do crédito bancário. 

d) a adoção de programas de construção de obras 
financiadas pelo Estado para minorar o desemprego. 

e) a excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. 
 
 

08 (UFG-GO) - A crise de 1929 abalou os Estados 
Unidos. Em 1933, Franklin Delano Roosevelt foi eleito 
com o objetivo de recuperar o país por meio do 
programa conhecido como New Deal, que propunha: 

a) a defesa do isolacionismo e do planejamento 
econômico, por meio dos quais os Estados Unidos 
abdicavam do engajamento em questões 
internacionais. 

b) a mudança do centro das decisões econômicas de 
Nova York, símbolo do poder dos grandes banqueiros, 
para Washington, sede do poder federal. 

c) a redução das importações estadunidenses que afeta-
ram os países dependentes de seu mercado, 
repatriando capitais norte-americanos. 

d) a intervenção e o planejamento do estado na 
economia, em quatro setores: agricultura, trabalho, 
segurança social e administração. 

e) o conservadorismo em questões econômicas e na 
política externa, ampliando a "missão civilizadora" dos 
Estados Unidos. 

 
 

09 (UPPR) Os regimes autoritários implantados na 
Europa entre as duas Guerras Mundiais possuíam um 
conjunto de características comuns. Partindo desta 
observação, avalie as afirmações seguintes e indique, 
em seguida, a seqüência correta entre as informações 
FALSAS e VERDADEIRAS. 

(      ) Atribuição de uma relativamente pequena 
importância do Estado. 

(      ) O líder era tido pelos seus partidários como a 
única pessoa capaz de guiar o povo. 

(      ) A burguesia buscou nos movimentos nazi-
fascistas o apoio que lhe garantia a 
manutenção da propriedade privada e a 
repressão ao comunismo. 

(      ) Os movimentos ditatoriais foram impostos sem 
qualquer apoio popular, pois as massas não 
eram atendidas por nenhuma das propostas e 
ações contidas nos governos nazi-fascistas. 

(      ) Apesar do autoritarismo, os regimes nazi-
fascistas valorizavam o papel da liberdade 
individual. 

A ordem correta das respostas é: 
a) V-V-F-F-V b) F-V-V-F-F 
c) F-F-V-V-F d) V-F-F-F-V 
e) F-F-V-F-F   

 
 

10 Sobre o governo de Benito Mussolini na Itália, 
indique a afirmação errada: 

a) Possuía grande apelo anti-comunista, pois verificava 
nesta corrente ideológica aspectos prejudiciais à 
ordem e aos interesses nacionais. 

b) Contou com o apoio da burguesia italiana, que temia a 
implantação de uma revolução popular. 

c) Enfatizou o liberalismo econômico como instrumento 
do desenvolvimento, o que direcionava as atenções 
do Estado apenas para questões essencialmente 
políticas. 

d) Assumiu uma postura de extrema-direita.  
e) Mussolini chegou ao poder por meio de pressões 

sobre o governo, principalmente após a “Marcha sobre 
Roma”.  

 
 

11 (UEL-PR) Nos dias atuais, vemos surgir movimentos 
ligados ao neonazismo. Essa ideologia teve origem no 
pós-Primeira Guerra quando o mundo assistiu ao 
nascimento e à expansão do nacional socialismo 
alemão e do fascismo italiano. Sobre essas doutrina 
totalitárias é correto afirmar: 

a) O fascismo italiano distanciava-se do nazismo por 
incluir em seus princípios econômicos a posse coletiva 
da terra. 

b) Os totalitarismos tinham conotações nacionalistas, e o 
nazismo apresentava nítido caráter racista, com a 
defesa da tese de superioridade da raça ariana. 

c) Na Itália e na Alemanha, as doutrinas totalitárias 
deram origem a vários partidos, alguns dos quais 
ascenderam ao poder por meios ilegais. 

d) Ao contrário do fascismo, o nacional-socialismo 



 
 

alemão apoiou-se na ideologia liberal e na 
autodeterminação dos povos europeus. 

e) O nazismo alemão defendia a liberdade do indivíduo 
dentro do Estado e o parlamentarismo como sistema 
político. 

 
 

12 (UERJ) A política de apaziguamento, resultado de 
atitudes das potências democráticas européias, tinha 
como objetivo: 

a) Rever o Tratado de Versalhes em razão do 
sentimento de revanche do Reich alemão. 

b) Adiar a guerra com a Alemanha nazista por meio de 
um acordo militar com a União Soviética. 

c) Evitar um conflito armado com a Alemanha mediante 
concessões territoriais e acordos diplomáticos. 

d) Convencer os países nazi-fascistas da necessidade 
de aliança em virtude do avanço comunista na 
Europa. 

e) Estabelecer os entendimentos para finalizar a 
Segunda Guerra e negociar os termos da pacificação 
entre os países envolvidos no conflito. 

 
 
 

13 Antes da deflagração da 
guerra, foi assinado entre a 
Alemanha e a URSS o Pacto 
Germano-Soviético de Não-
Agressão. Considerando a 
situação de ambas potência 
européias no conflito, indique 
a alternativa correta: 

a) O acordo possuía um caráter de pleno alinhamento 
político, pois a Alemanha passou a ceder apoio ao 
regime comunista implantado na URSS, desfazendo a 
então postura anti-comunista pregada pelo nazismo. 

b) O pacto desestabilizou 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. 

c) O acordo evitou que Alemanha e URSS, as duas 
superpotências de então, se destruíssem 
mutuamente, o que acabaria favorecendo os projetos 
democráticos da França e da Itália. 

d) O respeito ao pacto assegurou a segurança da zona 
oriental da Europa, pois tanto a Alemanha quanto a 
URSS comprometeram-se em não interferir na política 
dos países do leste europeu. 

e) O pacto foi desrespeitado durante a guerra, pois a 
Alemanha acabou realizando um ataque sobre as 
fronteiras soviéticas, levando à invasão aos domínios 
de Stalin. 

 
 

14 (PUC-SP) "No caso de Hiroshima, trata-se da 
catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os 
homens. Numa passagem de seu diário, o dr. Hachiya 
[que testemunhou o fato] pensa em Pompéia. Mas nem 
mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre 
Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi planejada e 
executada com a maior precisão por seres humanos. A 
'natureza' está fora do jogo" 
(CANETTI, Elias. A consciência das palavras. São Paulo, Companhias 
das Letras, 1990.). O texto refere-se à explosão atômica: 

a) com a qual os EUA conseguiram a capitulação dos 
japoneses, último núcleo de resistência do Eixo, ao 

fim do conflito mundial ocorrido entre 1939-45. 
b) que funcionou como demonstração do poder militar 

americano, para intimidar a China que havia aderido 
ao bloco comunista no fim da Segunda Guerra. 

c) cujo objetivo foi colocar fim ao conflito dos EUA com o 
Vietnã, onde os guerrilheiros locais impunham 
derrotas sistemáticas aos soldados americanos. 

d) que resultou de acidente aéreo envolvendo caças 
americanos e soviéticos, quando realizavam 
operações conjuntas com arsenal nuclear no Oceano 
Pacífico. 

e) resultante do bombardeio promovido pelos EUA, 
durante o Segundo Conflito Mundial, a Pearl Harbour, 
base militar japonesa onde era desenvolvida a bomba 
de hidrogênio. 

 
 

15 (FDMC-MG) A Segunda Grande Guerra (1939-1945), 
a partir de 7 de dezembro de 1941, adquiriu um caráter 
mundial - indo além dos limites europeus - quando os: 

a) Russos tomaram iniciativa de anexar os territórios dos 
Estados Báiticos. 

b) Alemães invadiram a região mediterrânea da África. 
c) Japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl 

Harbour. 
d) Franceses, por determinação de Pétain, ocuparam o 

sudeste da Ásia. 
e) Chineses cedem seus territórios para as tropas do 

Eixo. 
 
 

16 (UFJF-RJ) Ao estudarmos a Primeira e a Segunda 
Guerras Mundiais, notamos a existência de um traço de 
continuidade ligando-as. No entanto, há algumas 
particularidades que as diferenciam. Leia as afirmativas 
abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta: 

I- Na Segunda Guerra, a efervescência ideológica foi 
mais marcante que na Primeira. Durante aquele 
conflito, verifica-se uma clara divergência entre a 
democracia e o totalitarismo nazi-fascista e, ao final 
deste, é marcante a rivalidade entre capitalismo e 
comunismo. 

II- Fatores de natureza basicamente econômica, como 
a busca imperialista por mercados, são mais 
pertinentes para explicar as origens da Primeira 
Guerra do que as origens da Segunda. 

III- Ao término de ambas as guerras, foram criados 
organismos internacionais para a preservação da 
paz. No entanto, a Liga das Nações revelou-se bem 
mais eficaz que a Organização das Nações Unidas 
no sentido de promover a paz mundial. 

a) Apenas as afirmativas l e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas l e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
  

 
 


