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1- Entre as razões econômicas da 1ª Guerra Mundial está:  

a) O surgimento de uma Alemanha industrial que disputa os mercados ingleses e franceses na Europa e nas colônias;  

b) O rompimento político com o Império Austro-Húngaro traz sérios problemas para a Alemanha na obtenção de matérias-

primas para a expansão de suas indústrias; 

c) A existência de colônias norte-americanas na África e Ásia que impediram o desenvolvimento industrial alemão; 

d) A disputa entre norte-americanos e alemães pelas colônias na África; 

e) A supervalorização do marco no mercado mundial; 

 

2- (UNB) Em 1919, Wílson (Estados Unidos), Lloyd George (Inglaterra) e Clemenceau (França) definiram a Paz de 

Versalhes, em que 

a) a Alemanha foi considerada culpada pela Guerra e submetida a indenizações e retaliações territoriais, semeando o 

descontentamento e o revanchismo. 

b) os bolcheviques, liderados por Lênin, tiveram apoio inglês para assumir o governo russo, estabelecendo o primeiro Estado 

socialista. 

c) os russos brancos, estabeleceram uma aliança com a Alemanha e conduziram a Rússia à Guerra Civil. 

d) a Itália, sob a liderança de Mussolini pode organizar, financiada pela França, a marcha sobre Roma. 

e) estabeleceu a nazificação alemã que se fundamentou no armamentismo e na busca do "espaço vital", ou seja, na 

geopolítica da conquista territorial. 

 

3- (PUC - SP) A Revolução Russa de 1917 marcou o início de uma nova era na história da sociedade, na medida em que se 

constituiu: 

a) em um desafio completo à ordem burguesa e capitalista; 

b) em alternativa para superar a ação das multinacionais; 

c) na mistificação política da ditadura dos partidos; 

d) em uma aliança bem-sucedida entre a burguesia e o proletariado; 

e) num retumbante fracasso, mostrando a força do capitalismo internacional. 

 

4- A primeira guerra trouxe graves consequências, como a intensificação dos problemas sociais que contribuíram para a 

implantação de regimes políticos autoritários, como o nazismo e o fascismo.  

Cite duas determinações do Tratado de Versalhes. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

5- (UFPE) Após a Primeira Guerra Mundial, a febre de negócios baseada na especulação provocou a Crise de 1929. 

Identifique, nas alternativas a seguir, os principais fatos que a produziram. 

a) Aparecimento de ideologias como o Fascismo e o Nazismo. 

b) Superprodução de mercadorias e saturação dos mercados consumidores. 

c) Retraimento do crédito e proibição das exportações. 

d) Equilíbrio entre a agricultura e o comércio. 

e) Má colheita e demanda ilimitada da indústria. 

 

 

6- O que foi a NEP (Nova Política Econômica), implantada por Lênin? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

7- (UFJF) O texto abaixo se refere ao período conhecido nos EUA como New Deal. Leia-o atentamente. 

“Quando chegamos a Washington em 1933, descobrimos que os negócios e a indústria da nação semelhavam a um trem 

que houvesse descarrilado e caído num fosso. Nossa primeira tarefa consistia em tirá-lo do fosso, recolocá-lo nos trilhos e 

leva-lo até às oficinas. Nossa tarefa seguinte consistia em consertá-lo, consertar o eixo quebrado que o fizera sair do trilho, 

consertar o motor que já estava gasto de tanto ser mal-usado”. Discurso de campanha de Franklin D. Roosevelt em Chicago 

– outubro de 1936 In: SYRETT, Harold C. (org.) Documentos Históricos dos Estados Unidos. Trad. De Otávio Mendes 

Cajado, ed. Cultrix, São Paulo. s/d. pág. 298. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, aponte os principais resultados do New Deal para a economia e a sociedade 

dos EUA, nesse período. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

(Viçosa) Karl Radek, um militante comunista espantado com os resultados eleitorais do partido nazista em 1930, chamou 

a atenção para o fato de que se tratava de um “partido sem história” desconhecido da literatura burguesa e da socialista, 

uma ilha isolada na vida política alemã. Na realidade, novo enquanto partido, o NSDAP estava agrupando muitas propostas 

que nacionalistas, conservadores e até mesmo esquerdistas vinham levantando há tempos na Alemanha. O resultado final 

desse amálgama redundou num projeto contra-revolucionário que deu certo, até que a “máquina” ficasse louca, sem 

controle, no dizer de Félix Guattari. (LENHARO, Alcir. Nazismo. O triunfo da vontade. São Paulo: Ática, 1986, p. 17). 

 

Baseando-se na leitura do fragmento acima e nos seus conhecimentos, responda as questões abaixo: 

 

8- Quais os dois principais regimes totalitários que surgiram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa? Cite 

uma característica importante dos regimes totalitários, citados acima. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

9- Como se explica o triunfo eleitoral do partido nazista naquele período? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

10- (UFJF – 2004) Leia as afirmativas abaixo, referentes à II Guerra Mundial. 

I. O principal fator desencadeador do conflito foi a postura expansionista dos países comunistas, os quais avançavam desde 

a década de 30 sobre a esfera de influência das potências capitalistas. 

II. Ao final da Guerra, a Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupação (inglesa, francesa, norteamericana e soviética). 

III. Ao final do conflito, foi criada a ONU, com o objetivo de assegurar a paz e a segurança internacionais, promover 

relações amistosas entre as Nações, produzir uma cooperação internacional para resolver os problemas sócio-econômicos, 

culturais e humanitários. 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) I e II estão corretas.  

b) I e III estão corretas.  

c) II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas  

e) Todas estão erradas 


