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01. B 

A imagem refere-se à expectativa dos EUA de se valerem dos meios de comunicação de massa, nesse caso 
o denominado “Quadrinho” ou HQ, inventando super-heróis, como o Capitão América, que representava os 
EUA no combate aos regimes nazifascistas. 

 
02. A 

Após romper com o Pacto Germano-Soviético (1939-1941) de não-agressão, a Alemanha nazista atuou na 
invasão da URSS, materializando sua ideologia anticomunista. A reação soviética entretanto, garantiu a 
vitória na Batalha de Stalingrado (1943) e a expulsão das tropas alemãs. 

 
03. B 

O desembarque de tropas aliadas na Normandia (norte da França) permitiu ataques às tropas do eixo, na 
parte ocidental da Europa, já que os soviéticos vinham combatendo o mesmo eixo na parte oriental. 
Historiadores também reconhecem nessa operação, denominada “Dia D”, uma tentativa de sw conter uma 
expansão soviética em plena guerra. 

 
04. A 

Diferentemente da doutrina Monroe que atuou apenas no campo ideológico, assegurando interesses dos 
EUA no continente americano, a ideologia japonesa de supremacia na Ásia, revestiu-se de atuação militar e 
expansionista, determinando sua presença militar em vários países do pacífico. 

 
05. E 

Com a invasão alemã durante a Segunda Guerra, a França foi dividida, ficando a parte norte diretamente 
ocupada por tropas nazistas, e o sul , denominada França de Vichy, submetido ao governo do general 
Petain, que colaborava com o regime alemão. 

 
06. D 

As charges remetem ao Pacto Germano-Soviético de não-agressão, de 1939. Apesar das divergências 
ideológicas, o pacto distintamente, serviu aos interesses de Alemanha, que buscava evitar inicialmente, 
uma guerra na Europa, em duas frentes (ocidental e oriental), e da URSS,  que buscava ganhar tempo 
para preparar-se materialmente para um eventual confronto com a mesma Alemanha. 

 
07. A 

Hitler em seus discursos, apontava a necessidade de romper com as limitações, inclusive territoriais, 
impostas pelo Tratado de Versalhes (1918), ambicionando um expansionismo para a formação de um 
império, denominado III Reich. 

 
08. B 

Apesar das profundas divergências, EUA e URSS, combateram em comum o inimigo do Eixo (Itália, 
Alemanha e Japão), uma vez que tal inimigo representava o anticomunismo e o antiliberalismo. 

 
09. A 

A Itália fascista de Mussolini, buscava na Segunda Guerra, posicionando-se ao lado de Alemanha e Japão, 
as conquistas territoriais não reconhecidas após a Primeira Guerra, quando rompeu com a Tríplice Aliança 
em favor da Tríplice Entente.  

 
10. A 

Na leitura de muitos historiadores, leitura essa representada pela definição de Churchill, a Segunda Guerra 
foi do tipo imperialista, ou seja, envolvendo interesses territoriais, e ideologicamente ligada a um discurso 
nacionalista exacerbado (Chauvinismo) 

 
 


