
História

01- Ao término da Primeira Grande Guerra Mundial, os países vencedores responsabilizaram a 
Alemanha pela deflagração do conflito, e sentiram-se no direito de serem ressarcidos dos 
prejuízos causados por aquela nação. Dessa forma, foi imposto aos derrotados, um tratado 
punitivo que alguns historiadores classificam inclusive como uma das causas da Segunda Grande 
Guerra. O nome do tratado em questão foi o:
a) Tratado de Paris
b) Tratado de Mastriicht
c) Tratado de Versailhes
d) Tratado de Potsdam
e) Tratado de Berlim

02- É considerado o fato principal utilizado como pretexto para o início da Primeira Guerra 
Mundial:
a) A invasão da Alemanha em terras austríacas com a chacina de milhares de camponeses
b) A disputa acirrada por territórios ainda não conquistados no continente europeu
c) A guerra Germano-Italiana pela disputa da Córsega
d) O sequestro de Henrique VIII rei da Inglaterra e sua esposa
e) A morte do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro

03- No período que anteceda a Primeira Guerra Mundial, as rivalidades imperialistas por 
mercados consumidores e fornecedores de matérias primas, associadas à corrida armamentista , 
geraram uma divisão da Europa em dois blocos, através de políticas de alianças. O primeiro deles 
a Tríplice Aliança envolvia a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. O outro bloco 
conhecido como “Tríplice Entente” era formado por:
a) Ingleses, Franceses e Noruegueses
b) Noruegueses, Franceses e Suecos
c) Ingleses, Franceses e Russos
d) Ingleses, Russos e Belgas
e) Ingleses, Franceses e Polônia

04- Várias são as causas que ocasionaram a Primeira Grande Guerra, mas também várias foram 
as consequências geradas por aquele conflito. Podem ser consideradas consequências do conflito 
em questão, EXCETO:
a) Declínio dos regimes autoritários que antecederam o conflito
b) Criação da Sociedade da Liga das Nações – SLN
c) Consolidação dos Estados Unidos da América como superpotência mundial
d) Declínio político e econômico dos países europeus
e) Ocorrência da Segunda Grande Guerra Mundial

05- O período pós Segunda Guerra Mundial foi marcado pelo declínio político econômico da 
grande maioria dos países europeus envolvidos no conflito. Dessa forma, duas potências Estados 
Unidos e União Soviética preconizaram um período histórico conhecido como Guerra Fria. São 
eventos ligados ao Período em questão, EXCETO:
a) A construção do Muro de Berlim que dividia a Alemanha entre as duas potências e aliados
b) A criação da União Europeia em 1993
c) Confronto ideológico e político dos ideais socialistas e capitalistas entre as nações envolvidas
d) Guerra do Vietnã
e) Guerra da Coreia



06- No contexto das alianças políticas militares da Guerra Fria está à criação da organização do 
Tratado do Atlântico Norte – OTAN, com o intuito de defender Estados Unidos, Canadá e alguns 
países europeus de algum possível ataque comunista. Por sua vez a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas – URSS reagiria mais tarde com a criação de um bloco de defesa ao mundo 
capitalista denominado:
a) Pacto de Stalin
b) Pacto dos Lobos
c) Pacto Do Leste
d) Pacto de Varsóvia
e) Pacto Kominform

07- Com o avanço do comunismo no Leste Europeu, os países capitalistas liderados pelos 
Estados Unidos da América definiram em 1947 um plano de auxílio econômico a Europa. Este 
ambicioso programa de reabilitação econômica dos países europeus enfraquecidos pela segunda 
guerra, tinha como propósito principal impossibilitar a implantação do regime socialista/comunista. 
Tal plano foi chamado de:
a) Marshall
b) Macarthismo
c) Truman
d) Bloqueio
e) Recuperação Econômica e Liberdades Democráticas Europeias – RELDE

08- A Guerra Fria entre outras coisas foi responsável pela constituição da (o):
a) Pan-arabismo 
b) Ordem Bipolar
c) Divisão Tri partidária do Leste
d) Crise de 1929 nos EUA
e) Extermínio de judeus 

09- Em 1985, através do presidente Mikhail Gorbatchov, iniciou-se na União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas um amplo programa de reformas econômicas e políticas, as quais seriam 
responsáveis posteriormente pela queda do regime comunista implantado ainda na Revolução 
Russa de 1917. Dentre essas reformas podem ser citadas principalmente:
a) Glasnost e Glasslite
b) Perestroika e Troika
c) Glasnost e Perestroika
d) Perestroika e Glasslite
e) Glasslite e Troika

10- Apesar da repressão militar ocorrida durante o período de ditadura no Brasil, várias foram as 
manifestações, protestos e atos contra o sistema implantado, mas também muitos foram os que 
se sacrificaram até com a vida, pagando o preço capital por atuarem contra o regime. 
Considerada a maior e mais importante das manifestações contra o regime militar que ocorreu em 
1968 foi:
 a) A concentração de dois milhões de pessoas no Vale do Paraíba junto a Cia Siderúrgica 
Nacional
b) A atuação da Vanguarda Revolucionária pela implantação do Comunismo
c) Concentração na Praça da Sé em São Paulo
d) Passeata dos cem mil
e) Assassinato do Presidente Emílio Garrastazu Médici pelo MR-8



Gabarito
01. C 
Comentário: O Tratado de Versailhes é visto como um dos fatores que levaram a Alemanha a 
provocar a Segunda Grande Guerra pelas pesadas indenizações e condições a que colocara 
aquele país.

02. E
Comentário:  A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 em Sarajevo na Bósnia, quando 
nacionalistas mataram num atentado o arquiduque e sua esposa, dando aos austríacos o pretexto 
para invadir a Sérvia com a certeza de proteção da Alemanha.

03. C
Comentário:  A “Tríplice Entente” foi formada por ingleses, franceses e russos e posteriormente 
mais países se envolveram no conflito, inclusive os norte-americanos, quando a Rússia saiu do 
conflito para resolver um conflito interno conhecido historicamente como “Revolução Russa”.

04. A 
Comentário: Não houve declínio dos regimes autoritários após a Primeira Guerra e sim 
surgimento e fortalecimento desses regimes devido as péssimas condições em que se 
encontravam os países europeus principalmente a Alemanha onde surgiu o Nazismo.

05. B
Comentário: A União Europeia foi criada oficialmente somente em 1993 razão pela qual esta 
opção está incorreta. Anteriormente foram criadas em 1945 a Comunidade Europeia do Carvão e 
do Aço, depois em 1952 a Comunidade Econômica Europeia e em 1973 a Comunidade Europeia, 
essas sim criadas durante a Guerra Fria.

06. D
Comentário: O Pacto de Varsóvia foi a aliança militar similar a OTAN criada em 1955 pelo bloco 
socialista.

07. A 
Comentário: O Plano Marshall promoveu a recuperação da atividade econômica europeia, 
retomada de trocas equilibradas com os EUA e reintegração do Leste europeu a economia 
capitalista entre outras coisas.

08. B 
Comentário: Com a Guerra Fria o mundo tornou-se bipolar, com a influência capitalista 
principalmente dos EUA ou do socialismo soviético.

09. C
Comentário: Glasnost e Perestroika foram os programas e ações que acertariam em cheio o 
comunismo soviético levando-o a decadência, sendo a primeira uma abertura política e a segunda 
uma abertura econômica.

10. D
Comentário:  A passeata dos cem mil foi o evento considerado de maior importância contra o 
regime militar, abrangendo a classe média, intelectuais, operários, estudantes e setores da Igreja 
Católica entre outros.


