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Simulado sobre Segunda Grande Guerra – 
1939-1945 

Concurso Professor de História 
 
01. (Ano:2018/Banca:FCC) Em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa perdeu             
a posição hegemônica que, historicamente, ocupava no cenário mundial. Em seu lugar            
surgiram duas superpotências – os Estados Unidos e a União Soviética. Esse novo quadro              
internacional bipolar, gerou a chamada Guerra Fria. 
 
Sobre este momento do pós-guerra são feitas as afirmações: 
I. A Guerra Fria consistiu em uma série de atritos em várias partes do mundo, criando-se                
uma situação de constantes conflitos políticos, diplomáticos e geopolíticos que, no entanto,            
não evoluiu para a guerra direta entre as duas superpotências. 
II. Sob a influência política, econômica e ideológica da União Soviética, em 1960, a China               
promoveu uma revolução radical e implantou o socialismo sob o comando de Mao Tsé-tung. 
III. Um dos fenômenos mais importantes do período foi a rápida liquidação dos antigos              
impérios coloniais europeus, estabelecidos na Ásia e na África com a formação de novos              
países, independentes, mas com economias frágeis e dependentes. 
 
Está correto o que se afirma APENAS em  
a) I e III.  
b) I.  
c) I e II.  
d) II e III.  
e) III.  
 
02. (Ano:2018/Banca:CESPE) Considerando a célebre frase de Karl Clausewitz: “A guerra é            
a continuação da política por outros meios”, julgue (C ou E) o item a seguir, a respeito da                  
participação brasileira no Teatro da Guerra ao longo de sua história. 
Os preparativos para a participação das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial            
restringiram-se à formação dos combatentes e aos contratos de fornecimento de material            
bélico por parte dos Estados Unidos da América. 
 
Certo  Errado 
 
03. (Ano:2018/Banca:CESPE) Em contraste com sistemas econômicos tradicionais, o         
capitalismo institucionaliza uma organização da atividade econômica na qual os atores são            
forçados a se orientar na direção de um futuro aberto e imprevisível. Tal futuro representa               
duas coisas: promessas de possibilidades ilimitadas para os atores, bem como uma            
ameaça permanente aos seus status econômicos. 
Jens Beckert. Reimaginando a dinâmica capitalista. In: Tempo Social. Revista de Sociologia            
da USP, v. 29, n.º 1, p. 166. 
Considerando o texto precedente como referência inicial, julgue (C ou E) o item a seguir, a                
respeito da economia ocidental no século XX. 
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A articulação entre ciência e indústria foi uma das marcas dos anos dourados do              
capitalismo, no pós-Segunda Guerra, quando os investimentos em pesquisa tornaram-se          
parte significativa dos custos de produção e aumentaram o distanciamento entre países            
ricos e países pobres.  
 
Certo  Errado 
 
04. (Ano:2018/Banca:CESPE) No que se refere à Segunda Guerra Mundial, julgue o            
próximo item. 
Na Conferência de Teerã, os países aliados decidiram-se pela divisão da Alemanha e de              
sua capital, Berlim, em quatro zonas de ocupação.  
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2017/Banca:IBADE ) “As formas clientelistas atravessaram a industrialização dos          
anos 1940-50, a ditadura militar e, como se viu, as quase três décadas de democracia sob a                 
Constituição de 1988, para desembocar neste governo descolado da opinião pública.” 
André Singer. Jornal Folha de São Paulo. Disponível em: http://www1. folha. uol. com.             
br/colunas/andresinger/2017/10/1931 038-a-vitoría-da-modernizacao-conservadora.shtml.  
Acesso em 28.10.2017. 
O tema democracia se faz parte do noticiário nacional e internacional do mundo,             
principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. A origem deste termo é grega e               
remonta à Atenas. 
Sobre a democracia ateniense, assinale a alternativa correta. 
a) Era direta. A Eclésia ou Assembléia dos cidadãos reunia todos os cidadãos de Atenas,               
excluindo mulheres, estrangeiros e escravos. 
b) Era indireta. Os atenienses escolhiam anualmente seus representantes políticos que           
formavam a Gerúsia. 
c) Era indireta. Os cidadãos e cidadãs elegiam seus representantes na Eclésia. As mulheres              
votavam, mas não podiam opinar.  
d) Era indireta e muitas vezes espartanos votaram na Assembléia. O melhor exemplo se              
deu em 506 a.C. com Clístenes.  
e) Era direta e contava com a participação feminina. O melhor exemplo foi o de Aspásia,                
mulher de Péricles.  
 
06. (Ano:2017/Banca:CONSULPLAN) Acerca da História Mundial, assinale a alternativa         
correta:  
a) Foi durante o reinado de Alexandre, o Grande, que o Império Romano alcançou o seu                
apogeu.  
b) Durante a primeira Guerra Mundial, a chamada tríplice entente compreendia o Reino             
Unido, a França e o Império Russo.  
c) Durante a segunda Guerra Mundial, as Potências do Eixo eram a Alemanha, a Itália e a                 
Rússia. 
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d) Atualmente, diversos países que integraram a União Soviética fazem parte da            
Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN, inclusive a própria Rússia. 
 
07. (Ano:2017/Banca:CESPE) No que se refere à Primeira e à Segunda Guerra Mundial,             
assinale a opção correta.  
a) O liberalismo, tanto em sua vertente econômica quanto política, se fortaleceu no período              
entreguerras.  
b) Os Estados Unidos da América participaram das duas grandes guerras desde a irrupção              
dos conflitos até seu desfecho. 
c) A Grã-Bretanha conseguiu restabelecer a liderança do sistema internacional com a vitória             
dos aliados em 1945.  
d) Os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial incluem: a queda dos impérios russo,             
habsburgo e otomano; a eclosão da Revolução Russa; e o remapeamento do Oriente Médio              
e da África. 
e) A entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial encerrou a longa tradição de relações               
pacíficas entre esse país e seus vizinhos. 
 
08. (Ano:2017/Banca:Quadrix) O desenvolvimento da historiografia mundial, fenômeno que         
o século XX consagrou, permite novos olhares sobre o passado protagonizado pelas            
sociedades. No Brasil, multiplicam-se estudos que lançam luz sobre a trajetória do País, da              
colônia aos dias atuais. Da independência, em 1822, passando pela implantação da            
República, em 1889, ao cenário presente, a história brasileira é marcada por avanços e              
recuos, enfrentando percalços e se mostrando ainda inconclusa em relação à construção da             
cidadania. Relativamente à história contemporânea, da produção do conhecimento histórico          
a alguns dos mais marcantes fatos ocorridos no Brasil e no mundo, julgue o item. 
 
Único país sul-americano a participar diretamente da Segunda Guerra Mundial, o Brasil não             
foi capaz de aproveitar as circunstâncias do conflito para industrializar-se, abrindo espaço            
para que a Argentina se transformasse na maior potência econômica do Cone Sul.  
 
Certo  Errado 
 
09. (Ano:2016/Banca:INSTITUTO CIDADES) No ano de 1939, em meio à atmosfera de            
tensão política que desencadeou a sucessão de conflitos da Segunda Guerra Mundial, um             
acordo de não agressão foi firmado entre a Alemanha e a União Soviética, o Pacto               
Germano-Soviético. Esse pacto estabelecia que, se acaso a Alemanha entrasse em conflito            
com a Inglaterra ou a França em razão de uma eventual investida da Alemanha contra a                
Polônia, a URSS, por sua vez, ficaria afastada, sem se manifestar militarmente. Tal pacto              
também pode ser chamado de:  
a) Tratado de Moscou  
b) Tratado de Versalhes  
c) Pacto de Varsóvia  
d) Pacto Ribbentrop-Molotov  
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10. (Ano:2015/Banca:CONSULPLAN) O trecho a seguir contextualiza o tema tratado na           
questão. Leia-o atentamente. 
“É lembrado nesta quinta-feira (06/08/2015) o 70º aniversário do primeiro ataque nuclear da             
história: quando uma aeronave americana lançou a bomba atômica sobre a cidade            
japonesa de Hiroshima, em 1945, matando cerca de 140 mil pessoas até o final daquele               
ano – de um total de 350 mil que viviam ali.”  
(Disponível em:  
http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2015/08/150805_hiroshima_70anos_pai.) 
 
Três dias depois do ataque a Hiroshima veio o bombardeio a Nagasaki. O saldo total de                
mortes dos dois ataques supera os 200 mil e resultou na 
a) intensificação da Guerra Fria. 
b) rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. 
c) vitória dos Estados Unidos sobre o Japão na I Guerra Mundial. 
d) primeira sanção da ONU contra os Estados Unidos, obrigando a nação a reconstruir as               
cidades e investir fortemente na recuperação do Japão. 
 
GABARITO 
01. a 
02. errado 
03. certo 
04. errado 
05. a 
06. b 
07. d 
08. errado 
09. d 
10. b 
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