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Fascismos, Guerra e a Bipolarização do 
mundo 
 
1. Sobre a crise do capitalismo, na década de 1930, e o colapso do socialismo, na década de 
1980, pode-se afirmar que: 

a) a primeira reforçou a concepção de que não se podia deixar uma economia ao sabor do 
mercado, e o segundo a de que, uma economia não funciona sem mercado. 

b) ambos levaram à descrença sobre a capacidade do Estado resolver os problemas 
colocados pelo desemprego em massa. 

c) assim como a primeira, também o segundo está provocando uma polarização ideológica 
que ameaça o Estado de Bem-estar Social. 

d) ambos, provocando desemprego e frustração, fizeram aparecer agitações fascistas e 
terroristas contando com amplo respaldo popular. 

e) enquanto a primeira reforçou a convicção dos defensores do capitalismo, o segundo fez 
desaparecer a convicção dos defensores do socialismo.    

 
 
2. Em seu famoso painel "Guernica", Picasso registrou a trágica destruição dessa cidade basca 
por: 

a) ataque de tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. 
b) republicanos espanhóis apoiados pela União Soviética durante a Guerra Civil. 
c) forças do exército francês durante a Primeira Guerra Mundial. 
d) tropas do governo espanhol para sufocar a revolta dos separatistas bascos. 
e) bombardeio da aviação alemã em apoio ao General Franco contra os republicanos. 

  
 
3. O período entre as duas guerras mundiais (1919-1939) foi marcado por: 

a) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica entre 
fascismo e comunismo. 

b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna entre 
fascismo e comunismo. 

c) estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre os E.U.A. e a U.R.S.S. 
para deter o avanço fascista na Europa. 

d) prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da guerra fria entre os 
E.U.A e a U.R.S.S. 

e) coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do capitalismo 
monopolista. 

 
 
4. A Guerra Civil Espanhola (1936-1939), em que perderam a vida mais de 1 milhão de pessoas, 
terminou com a derrota dos Republicanos e com a subida ao poder de Francisco Franco, militar 
espanhol. 
O Estado Espanhol, após a vitória de Franco, caracterizou-se como: 

a) Democrático com tendências capitalistas. 
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b) Democrático com tendências socialistas. 
c) Populista de esquerda. 
d) Totalitário de direita. 
e) Totalitário de esquerda.  

 
 
5. A experiência nazista alemã inaugurou uma nova modalidade na política: as grandes 
manifestações de massa. 
Todas as alternativas apresentam afirmações que contêm estratégias utilizadas na mobilização 
das massas no período nazista, EXCETO: 

a) O 'Fuhrer' estimulou o uso do uniforme para dissimular as diferenças sociais e projetar a 
imagem dos alemães como uma nação coesa. 

b) O governo alemão atribuía enorme importância à política de rua pela capacidade de ela 
transmitir sensação de conforto e encorajamento à multidão. 

c) O governo nazista musicou, filmou e teatralizou os assuntos políticos para atrair a multidão 
aos eventos públicos. 

d) O governo alemão estimulou linchamentos e execuções em praça pública visando ao 
incitamento ideológico e à difusão do ódio racial contra os muçulmanos. 

e) Os nazistas organizaram paradas, desfiles e concentrações de rua como grandes 
espetáculos, com a intenção de emocionar e contagiar a multidão. 

 
 
6. "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 os antagonismos e levaram à eclosão da 
Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas identificamos:  

a) crescente nacionalismo econômico, aumento da disputa por mercados consumidores e por 
áreas de investimentos.  

b) desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia, com abertura para o Ocidente.  
c) os antagonismos austro-ingleses que giraram em torno da questão Alsácia-Lorena.  
d) oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de 

nacionalismo.  
e) a divisão da Alemanha que levou a uma política agressiva de expansão marítima. 

 
 
7. Sobre fatos antecedentes à Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa incorreta.  

a) Os E.U.A. cortaram o envio de ferro, aço, petróleo e borracha e bloquearam capitais 
japoneses na América do Norte por causa da invasão da Manchúria pelo Japão.  

b) Passando por cima das disposições dos tratados do pós-guerra, em 1938, Hitler, com o 
apoio de fascistas austríacos, ordenou a ocupação da Áustria.  

c) Em 1936, um grupo de generais, chefiados por Franco, iniciou uma revolta contra o 
governo de esquerda, legalmente constituído, na Espanha.  

d) A euforia econômica decorrente da valorização da Bolsa de Nova Iorque em 1929 
favoreceu a recuperação econômica e a consolidação das democracias na Europa.  
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e) Em 1939, Stálin conseguiu se aproximar da Alemanha através do Pacto Germano-

Soviético, negociado por Ribbentrop e Molotov. 
 
 
8. Em junho de 1947, o governo dos EUA passou a implementar um projeto de reconstrução da 
Europa denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a seguir NÃO é uma causa desse plano:  

a) o temor trazido pela criação do Mercado Comum Europeu (MCE);  
b) o deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os EUA e sua crescente 

influência sobre os países europeus;  
c) a necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o seu principal credor, os 

EUA, que lhe forneceram desde alimentos até materiais bélicos durante a II Guerra 
Mundial;  

d) a necessidade de se reconstruírem as cidades e de recuperarem a indústria e a 
agropecuária européia, devastadas durante a II Grande Guerra;  

e) o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem capitalista na Europa 
Ocidental e, assim, impedir a expansão do socialismo no continente. 

 
 
9. “Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não 
foram um período homogêneo único na história do mundo. [...] Dividem-se em duas metades, 
tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi 
reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da 
União Soviética.”. 

(HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.) 
 
O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento 
histórico em que houve: 

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a PrimeIra 
Guerra Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 

1930. 
d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, 

como a China e o Japão. 
e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

 
 
10. Em agosto de 1961, na "Conferência Econômica e Social de Punta Del Este", o presidente 
John Kennedy apresentou aos países latino-americanos o projeto da "Aliança para o Progresso", 
o qual previa, em linhas gerais, o aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições democráticas, 
mediante a autodeterminação dos povos, a aceleração do desenvolvimento econômico e social 
dos países latino-americanos, a erradicação do analfabetismo e a garantia aos trabalhadores de 
uma justa remuneração e adequadas condições de trabalho.  Situando a "Aliança para o 
Progresso" no contexto das relações internacionais vigentes no Pós-Guerra, constatamos que sua 
criação se deveu ao desejo do governo norte-americano de: 
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a) bloquear a acentuada evasão de capitais latino-americanos, resultante da importação 

maciça de bens de consumo japoneses e das altas taxas de juros pagas aos países 
integrantes do "Pacto de Varsóvia" por conta dos empréstimos contraídos na década de 
50. 

b) conter o avanço dos movimentos revolucionários na América Latina, reafirmando assim a 
liderança exercida pelos EUA sobre o Continente, numa conjuntura de acirramento da 
Guerra Fria por conta da Revolução Cubana. 

c) desviar, para a América Latina, parte dos investimentos previstos no "Plano Global de 
Descolonização Afro-Asiática", em virtude das revoluções socialistas de Angola e 
Moçambique, que tornaram a posição norte-americana na África insustentável. 

d) impedir que a República Federal Alemã, país de orientação socialista, firmasse acordos 
com a finalidade de transplantar tecnologia nuclear para o Terceiro Mundo, a exemplo do 
que havia ocorrido no Brasil sob o governo JK. 

e) reabilitar os acordos diplomáticos entre os EUA e os demais países latino-americanos, que 
haviam sido rompidos quando da invasão de Honduras e do Equador pelas tropas norte-
americanas, fortalecendo assim a OEA.  
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