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                                 SIMULADO BIMESTRAL DE HISTÓRIA 

1. (FUVEST) “Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior.” (Winston Churchill, em 

discurso feito no Parlamento em 21 de agosto de 1941) A afirmativa acima confirma a continuidade 

latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para 

alimentar antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, 

identificamos: 

a) o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores e por 

áreas de investimentos; 

b) o desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia, com abertura para o Ocidente; 

c) os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena; 

d) a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de 

nacionalismo; 

e) a divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão marítima. 

2. (UEMT) A Segunda Grande Guerra (1939 – 1945) adquiriu caráter mundial a partir de 7 de 

dezembro de 1941, quando: 

a) os russos tomaram a iniciativa de anexar os Estados Bálticos; 

b) os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África; 

c) os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor; 

d) os franceses, por determinação do marechal Pétain, ocuparam o Sudeste da Ásia; 

e) os chineses cederam a maior parte de seu território às tropas do Eixo. 

3. (UFRN) Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que: 

a) Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, que resultou na morte de seis milhões 

de pessoas; 

b) os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam 

Hiroshima e Nagasaki; 

c) de Gaulle foi o chefe do governo de Vichy; 

d) com o ataque alemão a Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar na guerra; 

e) a Crise de 1929 nada teve a ver com a Segunda Guerra Mundial. 

 

4) A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história da humanidade, 

envolvendo países de quatro continentes. Os participantes se aliaram em dois grandes 

grupos, os Aliados e os Países do Eixo. Sobre este último é correto afirmar que os 

países que o compunham eram: 

a)      Alemanha, URSS e China. 



b)      Alemanha, Japão e Itália. 

c)      Itália, EUA e Japão. 

d)     Japão, URSS e Itália. 

e)      Alemanha, Itália e China. 

5) (UnB-DF) Julgue os itens a seguir como corretos ou falsos. 

A Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) é antecipada por uma série de conflitos e 

pactos e, entre esses, destaca(m)-se: 

a)      a invasão da Etiópia pelas tropas da Alemanha em 1935/1936. 

b)      o flagrante apoio de Hitler e Mussolini à Falange fascista do General Franco, na 

Guerra Civil Espanhola. 

c)      a invasão da China pelas tropas japonesas, que dominam regiões de grande 

importância econômica. 

d)     a assinatura do Pacto Anto-Komintern, entre Estados Unidos, Inglaterra e França, 

que assinalava a unidade de esforços visando a conter o avanço de Stalin. 

e)      a anexação da Áustria e dos Sudetos pela Alemanha em 1938, e da Albânia pela 

Itália, em 1939. 

f)       a conferência de Munique, em 1938, na qual a Inglaterra e a França impedem o 

avanço alemão, o que serve de pretexto para o início da Segunda Guerra. 

g)      o pacto Germano-Soviético, em agosto de 1939, que garante a neutralidade da 

Rússia e prepara o caminho para a invasão da Polônia. 

 

6) (ENEM 2008) Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro 

inglês à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política: Não necessito 

defender minhas visitas à Alemanha no outono passado, que alternativa existia? Nada 

do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a 

Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro 

propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes chamada de 

“apaziguamento europeu”, e Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, 

região de população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial 

na Europa, e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. 

Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto 

acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que: 

a)      Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos 

Sudetos. 



b)      a aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a 

Tchecoslováquia. 

c)      o rompimento desse compromisso inspirou a política de “apaziguamento 

europeu”. 

d)     a política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição 

assumida pelas potências aliadas. 

e)      a forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos Sudetos deu 

origem à destruição da Tchecoslováquia. 

 


