
História Geral

01- As guerras somadas as crises mundiais, provocaram um certo questionamento do liberalismo 
e dos problemas sociais e econômicos gerados por ele. No período pós-guerra observou-se uma 
ascensão do socialismo, principalmente no leste europeu. Tais fatos fizeram com que a partir da 
segunda metade do século XX o mundo fosse disputado na forma política e ideológica por duas 
potências mundiais, sendo:
a) EUA e China
b) Inglaterra e EUA
c) EUA e Alemanha
d) França e Inglaterra
e) EUA e URSS
 
02- Pode ser citado como consequência da Primeira Guerra Mundial, EXCETO:
a) Expansão da economia norte americana
b) Perda da liderança política e econômica dos países europeus
c) Criação da Organização das Nações Unidas – ONU
d) Assinatura do tratado de Versalhes pela Alemanha
e) Declínio de liberalismo e ascensão de regimes autoritários.

03- Durante a Guerra Fria, algumas organizações políticas e militares foram criadas para defender 
os interesses dos países que disputavam o mundo. No Ocidente, a criação da Organização do 
Tratado Atlântico Norte – OTAN representou a defesa coletiva das liberdades democráticas.  Essa 
organização foi formada:
a) Pela URSS e seus aliados.
b) Pela Alemanha Democrática Alemã e pelos Estados Unidos.
c) Pelos Estados Unidos e Canadá.
d) Pelos Estados Unidos, Canadá e países capitalistas europeus.
e) Pelos países Europeus aliados a República Federal da Alemanha.

04- A Primeira  Guerra  Mundial  foi  marcada  pelo  conflito  entre  dois  grupos,  sendo  a  Tríplice 
Entente e a Tríplice Aliança.  Assinale  a alternativa  que apresenta  os países que inicialmente 
formaram a Tríplice Aliança:
a) Alemanha, Áustria-Hungria e Itália
b) Itália, Alemanha e Rússia
c) Rússia, China e Japão
d) Japão, Alemanha e Itália
e) EUA, Rússia e China

05- Entre os fatos que definem o cenário político e diplomático que antecedem a Primeira Guerra 
Mundial, NÃO podemos citar:
a) A competição imperialista e o nacionalismo exacerbado
b) A expansão industrial alemã
c) A Revolução Francesa que progride para demais países europeus
d) A política de alianças entre alguns países
e) A rivalidade da Inglaterra e França com a Alemanha



06- Na segunda metade do século XIX até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, as grandes 
potências mundiais disputavam o controle de extensas áreas na África e na Ásia. Tais regiões 
poderiam suprir as necessidades de consumo, matérias primas e mão de obra para as potências 
dominantes permanecerem no poder. O período em questão ficou conhecido como:
 a) Socialismo 
b) Diplomacia
c) Holding
d) Neocolonialismo
e) Revanchismo

07- Analise os fatos relacionados às consequências da Primeira Grande Guerra mundial:
I. Grande perda de vidas humanas e materiais.
II. Redefinição do mapa europeu, alterando o território de alguns países.
III. O endividamento e o desemprego se multiplicaram.
IV. Os alemães derrotados assinaram o Tratado de Versalhes que impunha um pesado ônus para 
aquele país.

Estão corretos os itens:

a) I, III e IV.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) Somente o I e III.
e) I, II, III e IV.

08- Sobre  o  fascismo  que  surgiu  no  período  entre  guerras  e  sua  expansão  pela  Europa  é 
INCORRETO afirmar que:
a) Esteve representado na Espanha pelo governo do General Franco, num período conhecido 
como “Franquismo”.
b)  Em Portugal, Antonio de Oliveira Salazar chegou ao poder em 1928 com o apoio da Igreja, 
latifundiários e do exército.
c) Apresentava-se como monopólio da representação política por um único partido de massa.
d) Na Itália Benito Mussolini implantou o fascismo a partir de 1922 com a ajuda dos “camisas 
negras” quando realizaram a Marcha sobre Roma.
e)  Os  nazi-fascistas  alemães  apesar  de  serem  os  mais  conhecidos,  pouco  influenciaram  os 
demais modelos fascistas implantados nos outros países europeus.

09- Com o advento da Segunda Guerra Mundial, alguns eventos foram realizados parra decidir 
estratégias importantes para o pós-guerra. O evento realizado em julho de 1945 objetivando a 
criação de planos para a desnazificação e desmilitarização de áreas ocupadas pela Alemanha, e a 
divisão daquele país em quatro zonas de ocupação foi a:
a) Conferência de Potsdan
b) Conferência de Yalta
c) Conferência de Teerã
d) Conferência de Amsterdã
e) Conferência de Lipizing



10- Durante  o  período  entre  guerras  que  ocorreu  de  1918  a  1939,  vários  problemas  foram 
verificados na Europa, dentre os quais é correto citar:
a) A revolução francesa que eliminou os últimos resquícios do governo monárquico naquele país.
b) O estabelecimento de regimes autoritários em função da crise da democracia liberal.
c) A crise no socialismo na União Soviética com a desintegração daquele bloco.
d) A intervenção militar norte americana no Japão Imperialista, que havia atacado a Manchúria.
e)  A crise  econômica e  Financeira  que iniciou na Bolsa de Valores  de Londres  na chamada 
“quinta-feira negra”.

Gabarito
01. E 
Comentários:  A disputa da hegemonia mundial por Estados Unidos a frente do capitalismo e a 
URSS a frente do socialismo deram origem ao chamado mundo bipolar.

02. C
Comentários:  A ONU foi criada somente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira 
Guerra Mundial foi criada a Sociedade da Liga das Nações.

03. D  
Comentários: Nesta opção estão relacionados os membros fundadores da OTAN que visava à 
proteção do Ocidente quanto a uma possível agressão do Pacto de Varsóvia comandado pela 
URSS.

04. A  
Comentários: Alemanha,  Império  Austro-húngaro  e  Itália  desde  1882  formaram,  a  Tríplice 
Aliança.

05. C 
Comentários:  A Revolução Francesa ocorreu ainda no ano de 1789 ou no século XVIII.

06. D  
Comentários: Neocolonialismo ou Imperialismo foi a política desenvolvida pelos países europeus 
que disputavam mercados consumidores e fornecedores de matéria prima e mão de obra.

07. E  
Comentários: Todos os itens estão corretos.

08. E  
Comentários: Os nazi-fascistas  alemães nutriam interesses  pela  expansão  do  fascismo pela 
Europa e pelo mundo, inclusive na Espanha quando militares alemães desenvolveram e testaram 
armas e lutaram juntos com os partidários do General Franco.

09. A  
Comentários: Na Conferência de Potsdan reunindo os líderes Inglês, Russo e Norte Americano 
também  estabeleceu  um  tribunal  para  julgar  os  criminosos  nazistas  em  Nuremberg,  e  um 
conselho de Ministros para definir as condições de paz para os outros países aliados ao Eixo.

10. B  
Comentários: O desemprego e miséria na Europa pós Segunda Guerra Mundial proporcionou o 
surgimento e fortalecimento de regimes autoritários nazi-fascistas.


