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SEGUNDA GUERRA 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 

 
Semana 33 – Atividades 

 
01.  “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. 

 
02. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, Nevile 

Chamberiain, 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 Tchecoslováqui. 
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. 
 
03. Com sua entrada no universo dos gibis, o Capitão chegaria 

para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a 
tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói 
com uma bandeira americana no peito aplicando um sopapo 
no Fúhrer só poderia ganhar destaque, e o sucesso não 
demoraria muito a chegar. 
 
A capa da primeira edição norte-americana da revista do 
Capitão América demonstra sua associação com a participação 
dos Estados Unidos na luta contra 
a) a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial.  
b) os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial. 
c) o poder soviético, durante a Guerra Fria.  
d) o movimento comunista, na Guerra do Vietnã.  
e) o terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001. 
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04. O objetivo de tomar Paris marchando em direção ao Oeste era, para Hitler, uma forma de consolidar 
sua liderança no continente. Com esse intuito, entre abril e junho de 1940, ele invadiu a Dinamarca, 
a Noruega, a Bélgica e a Holanda. As tropas francesas se posicionaram na Linha Maginot, uma linha 
de defesa com trincheiras, na tentativa de conter a invasão alemã 

 
Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi  
a) a ocupação de todo o território francês, usando-o como base para a conquista da Suíça e da 

Espanha durante a segunda fase da guerra. 
b) atomada do território francês, que foi então usado como base para a ocupação nazista da África 

do Norte, durante aguerra de trincheiras.  
c) aposse de apenas parte do território, devido à resistência armada do exército francês na Linha 

Maginot.  
d) a vitória parcial, já que, após o avanço inicial, teve de recuar, devido à resistência dos blindados 

do general De Gaulle, em 1940.  
e) a vitória militar, com ocupação de parte da França, enquanto outra parte ficou sob controle do 

governo colaboracionista francês. 


