
 

 

Tarefa 9 professor Moa 
 
01.  

  
 

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 Fürer só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a 
chegar. 

COSTA, C. Capitão América, o primeiro vingador: crítica. Disponível em: www.revistastart.com.br. Acesso em: 27 jan. 2012 (adaptado). 
 
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. 

 
02. Em 22/06/1941, os alemães abriram nova frente de batalha. Por determinação do Führer, numa ação 

militar que ficou conhecida por Operação Barbarossa, o exército alemão tem como meta: 
a) atacar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vista por Hitler como o último baluarte à sua 

política expansionista. 
b) submeter a Polônia, ponto estratégico para a passagem do exercito nazista em direção ao leste 

europeu. 
c) anexar a Áustria, atendendo aos apelos nacionalistas da população de maioria alemã estabelecida 

nesse território. 
d) controlar a região dos Sudetos, palco de exacerbadas manifestações, na luta pela defesa da unidade 

alemã. 
 
03. Os olhos do mundo estão sobre vocês" 

(Dwight Eisenhower) 
A frase acima foi dita pelo comandante das tropas aliadas durante o chamado "Dia D". No dia 6 de junho 
de 2014, comemoraram-se os 70 anos do Desembarque da Normandia, um dos episódios mais conhecidos 
da II Guerra Mundial. A importância desse acontecimento se deve ao fato de que ele, publicamente 
a) possibilitou que os exércitos britânico e americano apressadamente evitassem a conquista da Europa 

Ocidental pelo exército soviético. 
b) permitiu a abertura de uma nova frente de batalha pelo exército Aliado e iniciou a libertação da Europa 

do jugo nazista. 
c) demonstrou a superioridade técnica do exercito nazista, que, liderado por Romell, antecipou o local do 

desembarque e infligiu pesadas baixas aos aliados. 
d) viabilizou a libertação de Paris pelo exército da resistência francesa, liderado pelo experiente herói de 

guerra, Charles de Gaule. 
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04. O ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico foi 
resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Depois de 1934, os japoneses passaram 
a falar mais desinibidamente da "Esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental", considerada como a 
"Doutrina Monroe Japonesa". A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China, 
impôs-lhe o Tratado de Shimonoseki passando a exercer tutela sobre a Coreia. Definida sua área de 
projeção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e a Rússia. A área de atrito passou a incluir 
os Estados Unidos quando os japoneses ocuparam a Manchúria, em 1931, e a seguir, a China, em 1937. 

REIS FILHO, D. A. (Org.). O século XX, o tempo das crises. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
 

Sobre a expansão japonesa, infere-se que 
a) o Japão tinha uma política expansionista, na Ásia, de natureza bélica, diferente da doutrina Monroe. 
b) o Japão buscou promover a prosperidade da Coreia, tutelando-a à semelhança do que os EUA faziam. 
c) o povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiarem a Doutrina Monroe e proporem o 

desenvolvimento da Ásia. 
d) a China aIiou-se a Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe previa a parceria entre os dois. 
e) a Manchúria era território norte-americano e foi ocupado pelo Japão, originando a guerra entre os dois 

países. 
 
05. 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) a tomada do território francês, que foi então usado como base para a ocupação nazista da África do 

Norte, durante a guerra de trincheiras. 
c) a posse 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. 
 
06. Observe os dois cartuns. 
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Sobre as imagens é correto afirmar 
a) a assinatura do acordo de não agressão entre Hitler e Stalin, em 1939, é o último movimento alemão 

para trazer a União Soviética para o seu lado, uma vez que os planos anteriores foram neutralizados 
pelo imenso poderio militar dos Aliados, temerosos do avanço germânico que, em 1941, invade a 
União Soviética e a Inglaterra. 

b) a aproximação entre Berlim e Moscou, em 1939, não resultou em um acordo de proteção às intenções 
expansionistas de ambos os lados, pois continuaram em lados opostos, monitorando-se 
reciprocamente até que, em 1941, com as vitórias sucessivas dos Aliados, o Terceiro Reich, de forma 
apressada, garante o precioso apoio da União Soviética. 

c) o Terceiro Reich alemão faz dois movimentos no sentido de conseguir o apoio soviético: inicialmente, 
um acordo de não agressão com Stalin em 1939, para evitar a sua aproximação com os Aliados e, em 
1941, outro que consegue sua integração ao Eixo, antecipando-se a diplomacia britânica que, 
imobilizada, não esboça resistência. 

d) após a ocupação da Renânia, da anexação da Áustria, da Tchecoslováquia, a Alemanha assina um 
acordo de não agressão mútua com a União Soviética para neutralizá-Ia, uma vez que conta com o 
imobilismo da Inglaterra em relação ao seu expansionismo, que culmina, em 1941, na invasão da 
União Soviética. 

e) em 1939, depois de invadir a Polônia, Hitler se aproxima da União Soviética de forma cuidadosa, pois 
teme os planos expansionistas de Stalin, até então apoiados pelos Aliados que, a partir de 1941, com 
as sucessivas vitórias, retiram essa ajuda, obrigando o Estado Soviético a aceitar a parceria com o 
Terceiro Reich. 

 
07. 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. 
 
08. Leia o texto para responder à questão. 

Enquanto a economia balançava, as instituições da democracia liberal praticamente desapareceram entre 
1917 e 1942; restou apenas uma borda da Europa e partes da América do Norte e da Austrália. Enquanto 
isso, avançavam o fascismo e seu corolário de movimentos e regimes autoritários. 
A democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo, houve uma aliança temporária e bizarra entre 
capitalismo liberal e comunismo [...]. Uma das ironias deste estranho século é que o resultado mais 
duradouro da Revolução de Outubro, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar seu 
antagonista, tanto na guerra quanto na paz, fornecendo-lhe o incentivo — o medo — para reformar-se 
após a Segunda Guerra Mundial [...]. 

(Eric Hobsbawm. Era dos extremos, 1995.) 
Ao mencionar a aliança temporária e bizarra entre capitalismo liberal e comunismo, o texto refere-se 
a) ao esforço conjunto de União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos na reunificação da 

Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial. 
b) à articulação militar que uniu Estados Unidos e União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, contra os 

países do Eixo. 
c) à constituição da Entente que, na Primeira Guerra Mundial, permitiu que países do Ocidente e a Rússia 

lutassem lado a lado contra a Alemanha. 
d) à corrida armamentista entre União Soviética e Estados Unidos, que estimulou o crescimento 

econômico e industrial dos dois países. 
e) aos acordos de paz que, ao final das duas guerras mundiais, ampliaram a influência política e 

comercial da Rússia e dos países liberais europeus. 
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09. Para grande parte da Europa continental e da Ásia, o século XX foi um tempo de guerra praticamente 
contínuo: guerra continental, guerra colonial, guerra civil. A guerra, no século passado, significou 
ocupação, deslocamentos, privação, destruição e assassinato em massa. Os países derrotados nas guerras 
frequentemente perderam população, território, segurança e independência. Até os países que emergiram 
formalmente vitoriosos passaram por experiências similares e costumam lembrar-se da guerra 
praticamente tanto quanto os vencidos. E surgiram, com frequência surpreendente, países que ganharam a 
guerra, mas “perderam a paz”. Os Estados Unidos da América (EUA) escaparam de tudo isso. Os norte-
americanos viveram o século XX sob uma luz muito mais favorável. 

Tony Judt. Reflexões sobre um século esquecido (1901-2000). Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p. 18-9 . 
 
Tendo o texto como referência inicial e considerando aspectos marcantes da História mundial 
contemporânea, assinale a opção correta. 
a) Entre os exemplos de países vitoriosos na guerra, mas perdedores nas negociações de paz, a Itália 

pós-Primeira Guerra Mundial é um caso ilustrativo: mudou de lado depois de iniciado o conflito, mas 
não foi compensada com o que se achava no direito de receber. 

b) Com sua desastrosa participação na Primeira Guerra, os EUA deixaram de ser credores para se 
tornarem devedores dos países europeus, perdas que foram compensadas na Segunda Guerra Mundial. 

c) Os conflitos que colocaram frente a frente, praticamente sem a presença de forças externas, as duas 
Coreias e o sul e o norte do Vietnã foram os dois mais célebres casos de guerra civil que o século XX 
conheceu no contexto da Guerra Fria. 

d) A descolonização afro-asiática foi uma das principais consequências da Segunda Guerra, pois, a 
despeito de a Europa ter preservado sua força política, econômica e militar após o término do conflito, 
a luta das colônias pela emancipação foi mais intensa e vitoriosa. 

 
10. "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, identifica-se 
a) o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados. 
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 enfraqueceu todo tipo de nacionalismo. 
e) a divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão marítima. 

 


