
 

 

TM 11 - 2ªSÉRIE - MOACIR - HISTÓRIA 
 
Livro 1 Frente C Módulo 05 Páginas 589 e 590 Exercícios Complementares 1,2,3,4,5 e 6 
Gabaritos e Resoluções 
01. c) Os campos de concentração serviram aos interesses de exclusão, trabalhos forçados e cobaias, do 

Estado nazista alemão, em relação às populções consideradas inferiores. A denominada "solução final", 
aprofundava o holocausto judaico, com determinação de execuções em massa desta comunidade. 

 
02.  

04. Após a Primeira Guerra, os franceses impuseram uma fronteira militarizada com a Alemanha, 
denominada Linha Maginot, além de exigirem a desmilitarização do lado alemão da mesma fronteira, a 
região da renânia. 

08. Buscando impor a derrota aos alemães, na euroá ocidental, os EUA e a Inglaterra, desembarcaram 
tropas no noroeste da França, ou seja, na região da Normandia, epísódio que tambèm ficou conhecido 
com "Dia D". 

16. Apesar da derrota italiana e alemã, o Japão contiuou na guerra do pacífico, sendo finalmente derrotado 
e assim aceitando a rendição, após lançamento sobre seu território, de duas bombas atômicas, pelos 
EUA. 

 
03.  

b) Falsa - As pretensões expansionistas do Japão em relação à China , antecedem à Segunda Guerra, 
quando o Japão venceu a Guerra Ruuso-Japonesa, em 1905. 

c) Falsa - Antônio Salazar foi ditador de Portugal, entre 1932 e 1968, enquanto a Itália foi governada pelo 
ditador fascista, Benito Mussolini. 

 
04. 

e) O Plano Marshall, foi um conjunto de medidas econômicas, incluindo envio de recursos financeiros à 
Europa, no sentido da recuperção econômica dos países capitalistas, evitando a uma situação de 
instabilidade e o aproveitamento desta sitiação pela URSS. 

 
05. 

e) Com base no texto, o autor demonstra que o imbobilismo francês e inglês, frente ao expansionismo 
alemão, representava uma forma de se evitar um conflito militar, já que os dois países ainda sofriam 
com as consequências da Primeira Guerra. 

 
06.  

d) Pelo apoio nazifascista aos golpistas espanhóis, liderados pelo general Franco, Alemanha e Itália, 
usaram a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), como laboratório para testes de suas armas, a exemplo 
do ataque à cidade de Guernica. 

 
 
 
 


