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A Segunda Guerra Mundial - Antecedentes 

 

Resumo 

 

O expansionismo do Eixo 

Apesar do Tratado de Versalhes (1919) impor uma série de 

restrições à Alemanha, como a limitação do número de soldados 

e armas, a perda de territórios e a desvalorização da moeda, 

durante a década de 1930, com o crescimento do regime nazista 

e a ascensão de Adolf Hitler, as imposições de 1919 cada vez 

mais eram esquecidas. Considerado pelos alemães como um 

“acordo” humilhante e extremamente opressor, o Tratado de 

Versalhes, naturalmente, colocava-se como um obstáculo para o 

desenvolvimento alemão, logo, a quebra dos “acordos” se tornava 

uma meta da nova Alemanha como forma de alcançar as 

pretensões de Hitler e do Nazismo. 

Assim, as duras imposições do Tratado de Versalhes consolidaram um sentimento revanchista pós-1ª Guerra 

Mundial que moldou o novo nacionalismo alemão e influenciou diretamente na aceitação dos ideais nazistas. 

Tendo em vista estes sentimentos, a Alemanha ao longo da década de 1920 já desrespeitava o tratado de 

forma tímida, sem grandes mudanças, mas em 1935, o Führer Adolf Hitler iniciou uma política agressiva de 

mudanças e ataques ao tratado. Neste ano, Hitler reformulou as forças armadas da Alemanha, que passou a 

ser chamada Wehrmacht e anunciou o retorno do alistamento militar obrigatório, ampliando o número de 

soldados e superando o limite de 100.000 homens estipulado em 1919 (estima-se que Wehrmacht tenha 

contado com cerca de 18 milhões de soldados neste período).  

O crescimento do exército nazista foi fundamental, assim, para a conquista de outras metas estipuladas por 

Hitler, sendo uma delas, a expressa na teoria do espaço vital (lebensraum), que visava o domínio germânico 

sobre novos territórios, sobretudo aqueles perdidos em 1919. O expansionismo Alemão teve início apenas 

em 1938, entretanto, antes disso, as outras forças do que viria se tornar o Eixo já se expandiam.  

Mussolini, que também compartilhavas as pretensões do espaço vital pelo seu regime fascista, invadiu a 

Etiópia já em outubro de 1935. Com a ocupação, o imperador Haile Selassie precisou fugir do país e a Etiópia 

foi anexada pela Itália.  

Apesar de condenar as ações de Mussolini, a Liga das Nações pouco se mobilizou para apoiar a Etiópia (junto 

com a Libéria o único país não colonizado na África) ou para evitar a colonização. A negligência da Liga 

provocou o grande discurso do Imperador Haile Selassie, em 1936, que se tornou importante como uma das 

bases para a criação do pensamento pan-africanista e uma inspiração para as vindouras lutas anti-

imperialistas e antirracistas: 

"Enquanto a filosofia que declara uma raça superior e outra inferior não for finalmente e permanentemente 

desacreditada e abandonada; enquanto não deixarem de existir cidadãos de primeira e segunda categoria de 

qualquer nação; enquanto a cor da pele de uma pessoa não for mais importante que a cor dos seus olhos; 

enquanto não forem garantidos a todos por igual os direitos humanos básicos, sem olhar a raças, até esse 

dia, os sonhos de paz duradoura, cidadania mundial e governo de uma moral internacional irão continuar a 

ser uma ilusão fugaz, a ser perseguida mas nunca alcançada.E igualmente, enquanto os regimes infelizes e 

ignóbeis que suprimem os nossos irmãos, em condições subumanas, em Angola, Moçambique e na África do 

Sul não forem superados e destruídos, enquanto o fanatismo, os preconceitos, a malícia e os interesses 

desumanos não forem substituídos pela compreensão, tolerância e boa-vontade. 
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Enquanto todos os Africanos não se levantarem e falarem como seres livres, iguais aos olhos de todos os 

homens como são no Céu, até esse dia, o continente africano não conhecerá a Paz. Nós, africanos, iremos 

lutar, se necessário, e sabemos que iremos vencer, pois somos confiantes na vitória do bem sobre o mal." 

Haile Selassie, 1936. 

 

Ainda em 1936, os jogos olímpicos foram realizados em Berlim, capital alemã, e serviram ao fim como uma 

grandiosa plataforma de demonstração do desenvolvimento do 3º Reich. Os altíssimos investimentos com 

propaganda, transmissão televisiva e até mesmo documentários mostraram ao mundo que, definitivamente, 

as imposições do Tratado de Versalhes não eram mais respeitadas. Nesta olimpíada, os atletas da Alemanha 

também surpreenderam o mundo pela sua força e pelas capacidades atléticas, que sintetizavam o falso ideal 

de superioridade da raça ariana, vendido ao resto do mundo.  

No entanto, apesar do racismo, da propaganda e da vitória alemã no quadro geral de medalhas marcarem as 

olimpíadas deste ano, um dos eventos mais emblemáticos foi a vitória do atleta negro norte-americano Jesse 

Owens, que conquistou quatro medalhas de ouro. Owens não só desacreditou as ideologias nazistas de 

superioridade ariana como abalou o pensamento racista vigente no seu próprio país, os Estados Unidos.  

Assim, já em 1936, a Alemanha se colocava novamente como uma das grandes nações mundiais e, cada vez 

mais, industrializava-se, ampliava suas tropas e equipava seus soldados, com alta tecnologia. Deste modo, 

visando realizar acordos que garantissem sua proteção e a saída do isolamento, o ministro das relações 

exteriores, Joachim Von Ribbentrop consolidou a aproximação da Alemanha com o crescente império japonês, 

em 1936, através do Pacto Anticomintern, que teve adesão da Itália em 1937, formando a base do eixo Roma-

Berlim-Tóquio. Este pacto tinha como objetivo enfrentar o crescimento do comunismo do mundo e declarar 

mútua defesa entre os países do Eixo caso houvesse um ataque da União Soviética.  

Tendo em vista este pacto inicial, as relações entre os países se estreitaram ainda mais nos anos posteriores, 

com as assinaturas, em 1939, do Pacto de Amizade e Aliança entre Alemanha e Itália, o chamado Pacto de 

Aço, que declarava ajuda imediata em caso de ataques internacionais e, posteriormente, com o Pacto 

Tripartite (Pacto do Eixo), em 1940, que consolidou a aliança militar entre Alemanha, Japão e Itália, formando 

as forças do Eixo.  

Também vale destacar que, além da Alemanha e da Itália, o Japão também era outro país que crescia e se 

expandia. O expansionismo japonês pode ser percebido desde o final do século XIX, tendo momentos 

intensos como a Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) e os conflitos contra a China, principal rival do período, 

pelo desejo japonês de suas terras. Visto isso, o expansionismo se manteve ao longo do início do século XX, 

mas, com ascensão fascista, logo se tornou mais intenso, levando o país inclusive a 2ª Guerra Sino-Japonesa 

(1937-1945).  

O Japão atacou e invadiu a China mais uma vez em 1937, pois desejava conquistar a região da Manchúria, 

levando os dois países, portanto a grandes batalhas durante a 2ª Guerra Mundial. A invasão japonesa foi 

marcada pela barbárie, pois, em 1937, os soldados do Império Japonês assassinaram e estupraram milhares 

de pessoas na capital Nanquim, em um evento que ficou conhecido como o Massacre de Nanquim. As 

atitudes japonesas nessa batalha marcaram a barbárie que seria observada futuramente na própria guerra. 

Por fim, enquanto Itália e Japão já realizavam desde o início da década suas 

conquistas territoriais e ganhavam o repúdio da opinião pública internacional pela 

barbárie e pelos massacres nas suas invasões, a Alemanha, por sua vez, iniciou seu 

processo de expansão apenas em 1938.  Hitler já demonstrava seu interesse em 

anexar à Alemanha a região dos sudetos, da Tchecoslováquia, no entanto, a ação 

precisava antes ser debatida por outros países, que realizaram a Conferência de 

Munique, em 1938.  
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Na conferência, que reuniu Alemanha, Itália, Inglaterra e França, foram debatidos os interesses expansionistas 

de Hitler. França e Inglaterra, evitando uma nova guerra no continente, e acreditando que anticomunismo de 

Hitler poderia resultar em um embate contra a também crescente União Soviética, optaram pela continuidade 

de uma negligência aos excessos do Fürher, marcando assim uma chamada “política de apaziguamento”.   

Desta forma, em fevereiro de 1938, Hitler logo invadiu e anexou a Áustria, e, em outubro do mesmo ano, 

conquistou os sudetos da Tchecoslováquia, ganhando uma região rica em indústrias e na produção de ferro, 

carvão e energia elétrica, fundamental para o desenvolvimento bélico e tecnológico alemão.  

Apesar do interesse Francês e Inglês em uma futura guerra entre nazistas e comunistas, o desejo das duas 

potências foi frustrado no dia 23 de agosto de 1939, quando o ministro Ribbentrop assinou com a União 

Soviética o estratégico acordo de não agressão, conhecido como o Pacto Molotov-Ribbentrop. Além de 

estabelecer o acordo de não agressão, o pacto também definia os limites da expansão territorial dos dois 

países, com uma divisão final do território polonês entre nazistas e soviéticos. 

Assim, uma semana depois, no dia 1º de setembro de 1939, a Polônia era invadida, sem anúncio de guerra, 

pelas tropas do exército Alemão, que anexaram o chamado corredor polonês de um lado, enquanto os 

soviéticos, uma semana depois, também invadiram e conquistaram territórios garantidos pelo acordo. Enfim, 

o pacto de não agressão entre as duas nações e a orquestrada invasão da Polônia finalmente alertaram as 

lideranças mundiais, que passaram a se movimentar e pensar em ações que pudessem conter esse 

expansionismo, logo, no dia 3 de setembro de 1939, com as declarações de guerra de franceses e ingleses 

contra a Alemanha, começava a 2ª Guerra Mundial. 

 

A Guerra Civil espanhola 

Considerada como uma espécie de “laboratório” da 2ª Guerra Mundial, a 

Guerra Civil espanhola foi um confronto entre as forças fascistas 

lideradas pelo General Francisco Franco, com apoio da Alemanha 

Nazista, contra a aliança de esquerda formada por socialistas, 

anarquistas e liberais espanhóis, com apoio da União Soviética. 

Entre 1923 e 1930, a ala conservadora do país, apoiada pela elite econômica, pela Igreja Católica e pelos 

militares governava com o ditador Miguel Primo Rivera, que estimulava uma política autoritária de 

perseguição aos socialistas e opositores. No entanto, com uma série de vitórias dos republicanos nas 

eleições de 1931, e com as pressões populares por mudanças, Primo de Rivera renunciou ao cargo e o rei 

Afonso XIII, sem apoio, abdicou do trono, exilando-se na Itália. Este movimento de 1931, enfim derrubou a 

monarquia espanhola e instalou no país uma nova República. 

A nova forma de governo, apesar de realizar algumas reformas consideradas progressistas, como a 

separação do Estado da Igreja, acabou sendo atacada tanto pela esquerda, quanto pela direita, aprofundando 

assim a polarização política no país. Enfim, nas eleições de 1936, a vitória da esquerda colocava uma maioria 

de socialistas no parlamento e entregava a presidência da república para Manuel Azaña, tendo como Primeiro-

Ministro o socialista Largo Caballero.  

Insatisfeitos com o crescimento da esquerda, as forças apoiadoras de Rivera se organizaram em grupos 

como a Falange Tradicionalista Espanhola, de orientação fascista e ultranacionalista e tentaram iniciar um 

golpe de Estado liderado pelo General do exército Francisco Franco.  

Entretanto, apesar do poderio militar ao lado da Falange, a organização da esquerda, através de milícias 

armadas e contando com o apoio de socialistas e anarquistas de todo o mundo, iniciou um movimento de 

resistência, organizado na Frente Popular. A guerra terminou em 1939, com a vitória da Falange e a ascensão 

de Francisco Franco ao poder, iniciando uma das mais longas ditaduras fascistas da história. Franco se tornou 

um chefe de Estado extremamente autoritário, perseguindo opositores e socialistas, a ditadura franquista, 

desta forma, sobreviveu até a morte de Franco, em 1975. 
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Enfim, a batalha entre os espanhóis ficou conhecida como um “laboratório” para a 2º Guerra Mundial porque 

a Alemanha e a URSS foram os principais apoiadores dos lados em conflito. Além do apoio, as duas potências 

também aproveitaram o campo de batalha espanhol para testar novas armas, novas tecnologias, novas 

táticas de guerra e se preparar para possíveis batalhas no futuro. Um drástico exemplo desses experimentos 

foi o conhecido bombardeio da cidade de Guernica, no dia 26 de abril de 1937. A cidade, localizada no País 

Basco, foi bombardeada pelos aviões alemães da Legião Condor e da Aviazione Legionaria, da Itália. O ataque 

chocou o mundo pela barbaridade e acabou eternizado na famosa pintura de Pablo Picasso, intitulada 

Guernica (1937). 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/guernica-de-pablo-picasso/ 

  

https://www.todamateria.com.br/guernica-de-pablo-picasso/
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Exercícios 

 

1. "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. 

 
 

2. A despeito de instituições intervencionistas como o Comitê de Alimentos do Reich, Hitler e a liderança 

nazista em geral tentaram administrar a economia por meio de um controle rígido do mercado 

econômico em vez de nacionalização ou tomadas de controle estatais diretas. (...). Além disso, o 

Ministério da Economia insistiu ativamente na criação de cartéis em áreas-chave, de modo a facilitar 

ao Estado a direção e o monitoramento de aumentos na produção relacionada à guerra. A despeito 

desse aumento da intervenção estatal, conforme os porta-vozes nazistas insistiam repetidamente, a 

Alemanha permaneceria uma economia de livre mercado, na qual o Estado proporcionava liderança e 

estabelecia as metas primárias.  
EVANS, Richard J. O Terceiro Reich no Poder, vol. 2. São Paulo: Planeta, 2010. p. 384.  

O trecho faz menção à política econômica implementada pelo nazismo na Alemanha da década de 

1930. Assinale a alternativa que indica essa política.  

a) Venda de todas as empresas públicas alemãs aos grupos empresariais privados alemães.  

b) Estatização de todas as indústrias privadas e adoção de um modelo econômico de inspiração 

soviética.  

c) Reorganização econômica da sociedade alemã através de sua desindustrialização massiva.  

d) Coordenação de algumas atividades econômicas pelo Estado, com manutenção de uma economia 

capitalista de livre mercado.  

e) Administração de toda a atividade econômica nacional por conselhos organizados de 

trabalhadores. 
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3. Observe os dois cartuns. 

 

 

 

Sobre as imagens, é correto afirmar que 

a)  a assinatura do acordo de não agressão entre Hitler e Stalin, em 1939, é o último movimento 

alemão para trazer a União Soviética para o seu lado, uma vez que os planos anteriores foram 

neutralizados pelo imenso poderio militar dos Aliados, temerosos do avanço germânico que, em 

1941, invade a União Soviética e a Inglaterra.  

b) a aproximação entre Berlim e Moscou, em 1939, não resultou em um acordo de proteção às 

intenções expansionistas de ambos os lados, pois continuaram em lados opostos, monitorando-

se reciprocamente até que, em 1941, com as vitórias sucessivas dos Aliados, o Terceiro Reich, de 

forma apressada, garante o precioso apoio da União Soviética.   

c) o Terceiro Reich alemão faz dois movimentos no sentido de conseguir o apoio soviético: 

inicialmente, um acordo de não agressão com Stalin em 1939, para evitar a sua aproximação com 

os Aliados e, em 1941, outro que consegue sua integração ao Eixo, antecipando-se à diplomacia 

britânica que, imobilizada, não esboça resistência.  

d) após a ocupação da Renânia, da anexação da Áustria, da Tchecoslováquia, a Alemanha assina um 

acordo de não agressão mútua com a União Soviética para neutralizá-la, uma vez que conta com 

o imobilismo da Inglaterra em relação ao seu expansionismo, que culmina, em 1941, na invasão 

da União Soviética.  

e) em 1939, depois de invadir a Polônia, Hitler se aproxima da União Soviética de forma cuidadosa, 

pois teme os planos expansionistas de Stalin, até então apoiados pelos Aliados que, a partir de 

1941, com as sucessivas vitórias, retiram essa ajuda, obrigando o Estado Soviético a aceitar a 

parceria com o Terceiro Reich. 
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4. Importa questionar como estabelecer critérios de valor estético e de definição do belo em tempos 

sombrios, no século XX. Em Crítica Cultural e Sociedade, Theodor Adorno expôs que “escrever um 

poema após Auschwitz é um ato bárbaro” 
 (Adorno, 1998, p. 28). 

 A afirmação se refere ao estatuto da produção poética em um contexto que não abarca mais 

condições viáveis para o estado contemplativo, intrinsecamente associado à poesia lírica em vários 

autores, fundamentais para a produção do gênero. Na era dos extremos, há necessidade de um estado 

de permanente alerta, em que as condições de integração ao relacionamento social foram abaladas e, 

em muitos casos, aniquiladas pela guerra, pela mercantilização e pelo aumento das intervenções 

violentas dos Estados na vida social. Permitir-se a contemplação passiva após Auschwitz significa, em 

certa medida, naturalizar o horror vivido, esquecê-lo ou trivializá-lo. A banalização dos atos desumanos 

praticados nos campos de concentração, associada à política de esquecimento exercida em diversos 

segmentos da educação e da produção cultural, é a legitimação necessária para que eles se repitam 

constantemente.  
GINZBURG, Jaime. Crítica em tempos de violência. São Paulo: Edusp/FAPESP, 2012, p. 460. 24.  

A criação de campos como o de Auschwitz, no contexto da II Guerra Mundial, está associada à  

a) concepção de que o trabalho forçado e extenuante empreendido pelos prisioneiros, em absoluta 

maioria integrados por judeus, era a punição pública e exemplar para suas práticas de 

enriquecimento ilícito que haviam provocado a bancarrota da Alemanha.  

b) estratégia conhecida como blitzkrieg, por meio da qual judeus, comunistas, ciganos e outros grupos 

perseguidos eram capturados sem aviso prévio e conduzidos a câmaras de gás, para que não 

tivessem chance de salvarem seus pertences ou articularem qualquer esquema de resistência.  

c) política de extermínio conhecida nos últimos anos da guerra como “solução final”, estruturada por 

meio de um rebuscado sistema voltado à eliminação rápida de grandes contingentes humanos, que 

admitia, ainda, experiências genéticas, maus tratos e outras atrocidades.  

d) ideologia fascista segundo a qual os “arianos”, homens de ascendência germânica, conformavam 

o único povo apto a prosseguir com o processo civilizatório da humanidade, devendo os demais 

subordinarem-se ou sucumbirem, segundo a lógica do darwinismo social.  

e) tática de confinamento e massacre adotada pelo exército alemão, a partir do modelo do genocídio 

armênio empregado pelos turcos, que incluía a criação de guetos e o transporte ininterrupto de 

seus moradores para campos de concentração escondidos, desconhecidos da população alemã. 
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5. “Asa Heshel lia o jornal; campos de concentração, câmaras de tortura, prisões, execuções. Diariamente 

chegavam da Alemanha levas de judeus expatriados. Na Espanha, continuavam a liquidar os legalistas. 

Na Etiópia, os fascistas assassinavam os nativos. Na Manchúria, os japoneses matavam os chineses. 

Na Rússia soviética, continuavam os expurgos. A Inglaterra tentava ainda chegar a um entendimento 

com Hitler. Entretanto emitia um Livro Branco sobre a Palestina, proibindo a venda de terras aos judeus. 

Os poloneses começavam, finalmente, a perceber que Hitler era seu inimigo; a imprensa alemã fazia 

campanha de ódio declarado contra a Polônia. Mas no Sejm (parlamento) polonês os deputados ainda 

tinham tempo para discutir longamente as minúcias dos rituais judaicos para o abate do gado.” 
SINGER, Isaac Bashevis, A família Moskat. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1982, p. 474-475. 

O trecho do romance de Bashevis Singer oferece um panorama sobre a situação do mundo às vésperas 

da Segunda Guerra Mundial. A esse respeito, é correto afirmar: 

a) O regime nazista desencadeou uma ampla campanha de perseguição a grupos considerados 

inferiores e degenerados, como judeus, comunistas, homossexuais e ciganos, reunindo-os em 

campos de concentração onde eram submetidos a torturas, trabalhos forçados e experiências 

médico-científicas, culminando na chamada “Solução Final”, ou seja, no extermínio da população 

aprisionada. 

b) A posição da Inglaterra em negociar com Hitler devia-se ao receio da expansão comunista na 

Europa, mas foi alterada com o crescente processo de militarização da Alemanha e com a 

anexação da Aústria, em 1938. 

c) O temor com relação aos comunistas era comum a quase todos os governantes capitalistas da 

década de 1930, mas o preconceito contra os judeus era um traço específico da cultura alemã, 

habilmente explorado por Hitler. 

d) Os expurgos que se processavam na União Soviética dirigiam-se sobretudo contra os bolcheviques 

nacionalistas, críticos do acordo Ribentrop-Molotov, que estabelecia um pacto de não-agressão 

entre a Alemanha e a URSS. Em nome da revolução permanente e de uma renovação contínua dos 

quadros dirigentes, o stalinismo promoveu uma furiosa perseguição a suspeitos e opositores, 

lançando mão de processos e julgamentos viciados, torturas e execuções sumárias. 

e) O fortalecimento de ideologias nacionalistas, militaristas e autoritárias ocorreu como uma 

resposta à crise da democracia após a Primeira Guerra Mundial, num contexto de expansão 

econômica que garantia pleno emprego, estabilidade monetária e investimentos de capitais 

privados. 

 
Texto para questão 6 

 

“Em 30 de janeiro de 1933, Hitler se tornou chanceler da Alemanha (...) [e] agiu rápido para extinguir a 

democracia [no país]. Um Decreto de Emergência, aprovado pelo Reichstag em 5 de fevereiro, 

desapropriava todos os prédios e todas as prensas tipográficas do Partido Comunista e fechava as 

organizações pacifistas. Os Camisas Marrons atacaram os prédios da federação dos sindicatos e 

surraram opositores políticos nas ruas.  

(...) A partir de 9 de março, o terror encontrou uma base segura atrás de arames farpados. O processo 

se iniciou no dia em que a SS enviou milhares de críticos do regime, entre eles comunistas, social-

democratas, sindicalistas e judeus de toda sorte para um assim chamado ‘campo de concentração’ 

criado em Dachau, perto de Munique, coordenado por um dos pelotões mais brutais da SS na Baviera”.  
Martin Gilbert. A História do Século XX. São Paulo: Planeta, 2016, pp.243-244.  
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6. O texto aponta a ideologia e as ações levadas adiante pelo regime nazista na Alemanha. Sobre o 

assunto, assinale a alternativa correta.  

a) Profundamente antissemita e avessa à democracia e ao comunismo, a política nazista pautou-se 

pela concretização de um Estado totalitário de extremadireita. Para isso, ações terroristas, 

perseguição e eliminação de amplos setores sociais e políticos foram armas utilizadas, visando à 

legitimação e à consolidação do regime idealizado por Hitler.  

b) O regime nazista, uma vez no poder, perseguiu e eliminou os opositores, destacadamente 

comunistas e judeus. Sua ligação com movimentos sindicais de esquerda, na Alemanha, foram 

armas importantes na estratégia nazista de tomada de poder, mas não foram suficientes para evitar 

o extermínio dos comunistas nos campos de concentração.  

c) Racismo, xenofobia e aversão aos princípios democráticos foram características fundamentais do 

Estado nazista implantado na Alemanha. Para legitimar suas ações perante a população, Hitler, 

uma vez no poder, criou campos de extermínio por todo o país e confinou neles antigos aliados, 

tais como os comunistas.  

d) O regime nazista consolidou-se a partir da década de 1930. Sua gestação, porém, iniciou-se anos 

antes, quando Hitler, com apoio da SS, promoveu atentados a sinagogas, sindicatos e prédios 

públicos e conseguiu uma ampla rede de apoio entre jovens nacionalistas frustrados com a política 

e a economia do país.  

e) O nacionalismo que surgiu com o regime nazista estruturou-se em bases racistas e terroristas, ao 

perseguir e eliminar exclusivamente judeus e comunistas. Por isso, agrupamentos como os 

Camisas Marrons e a SS foram fundamentais, pois atuavam como o braço armado de um poderoso 

sentimento de pertencimento gerado na população do país. 

 
7. O A Guerra Civil Espanhola é considerada por muitos autores como um “ensaio para a Segunda Guerra 

Mundial”. Assinale a alternativa que indica corretamente essa ideia: 

a) Ao experimentar novas armas, em mãos espanholas, tanto americanos quanto soviéticos 

testaram seu poderio militar em estratégias modernas de guerra. 

b) O conflito político espanhol, ao colocar lado a lado liberais e anarquistas, atestou a possibilidade 

de união desses grupos contra a expansão da URSS. 

c) A intervenção dos fascistas italianos e dos nazistas alemães contra as forças republicanas 

espanholas serviu de teste para as armas que seriam usadas contra os aliados. 

d) A vitória do General Franco serviu para demonstrar a fragilidade das armas e da diplomacia alemã. 

e) A adesão dos britânicos ao lado dos anarquistas no conflito foi uma demostração clara do Reino 

Unido contra as intenções alemãs na Espanha. 
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8. Em seu famoso painel Guernica, Picasso registrou a trágica destruição dessa cidade basca por: 

 

(Guernica – Pablo Picasso) 

a) ataques 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. 

 

 

9. "Tendo subido os degraus da democracia, Hitler jogou a escada fora."  
Blainey, Geofrei em Uma Breve História da Século XX.  

De 1919 a 1933, a Alemanha viveu sob o signo da "República de Weimar", primeira experiência 

democrática da história alemã. Junto com a República de Weimar, nasceu o Partido Nazista, que 

pregava, entre outras coisas: a existência da raça ariana; o nacionalismo exacerbado; o totalitarismo; e 

o anticomunismo. Em 1932, o Partido Nazista conquistou, democraticamente, 230 cadeiras no 

Parlamento, e Hitler foi nomeado Chanceler. A partir daí, houve uma espiral totalitarista que resultou na 

2ª Guerra Mundial.  

Aponte, dentre as alternativas abaixo, aquela que explica a ascensão democrática dos Nazistas ao 

poder.  

a) A Revolução Russa de 1917 já havia instaurado o comunismo em países como a Polônia, a Hungria 

e a Tchecoslováquia e continuava avançando em direção à Europa Ocidental, causando medo na 

população alemã, que resolveu eleger um partido claramente anticomunista.  

b) A grave crise econômica iniciada com a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, aumentou ainda 

mais o sentimento de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, gerando em grande parte da 

população o desejo por um líder carismático capaz de resgatar a honra nacional. Isso justificava a 

escolha de um partido ultranacionalista que promulgava a existência de uma raça superior.  

c) A morte do Presidente alemão Paul von Hindenburg levou à necessidade de escolher outro líder 

carismático, com capacidade de resgatar a honra nacional. Hitler, do Partido Nazista, personificava 

esse líder.  

d) O Fascismo na Itália, um regime claramente ditatorial, estava se expandindo por outros países da 

Europa, como Portugal, Hungria e Polônia. Isso amedrontou a população alemã, que optou por 

eleger, democraticamente, o Partido Nazista.  

e) O sucesso da Guerra Civil Espanhola, que derrotou o socialismo naquele país, com apoio do Partido 

Nazista, trouxe esperanças ao povo alemão, que resolveu eleger seus integrantes. 
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10. O começo aqui foi muito difícil para nós. O pior foi a adaptação. Vocês conheceram nossa maravilhosa 

moradia em Berlim-Dahlen e iam se assustar vendo em que primitividade vivemos agora. Moramos em 

uma casa de madeira com cozinha, sala e dois pequenos quartos, um para mim e nosso filho adotivo 

Bobby, o outro para a minha esposa, a filha dela Magdi e Marlies, filha adotiva. 
(BEHREND, S. Carta de Rudolf Isay. 1936. NDPH-UEL.) 

A desestruturação da vida cotidiana na Alemanha, após 1932, expressa na carta do jurista Rudolf Isay, 

deveu-se à ascensão de um partido: 

a) comunista, porém rompido com a URSS. 

b) fascista, acrescido de elementos eugênicos. 

c) liberal, de ideais oligárquicos. 

d) socialista, vinculado à Internacional Comunista. 

e) trabalhista, fundamentado no marxismo inglês. 
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Gabarito 

 

1. A 

Essas questões vão contribuir para uma crise dos princípios liberais, com a ascensão da governos 

autoritários, contribuindo para a eclosão do Segundo Conflito Mundial. 

 

2. D 

O totalitarismo nazista focou a intervenção do Estado em setores estratégicos e conduziu a produção da 

indústria alemã. Entretanto, apesar do intervencionismo, hovu a manutenção da economia capitalista 

com a grande atividade da alta burguesia, sobretudo proprietários de grandes empresas e banqueiros. 

Este grupo e suas propriedades foram fundamentais para o próprio crescimento nazista.  

 

3. D 

Um dos mais ardilosos acordos foi firmado entre Hitler e o então líder da URSS, Josef Stalin, esse acordo 

ficou conhecido como Pacto germano-soviético ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Tal pacto, assinado no dia 

23 de agosto de 1939 tinha como objetivo a não agressão entre os dois países caso a Alemanha 

declarasse guerra à Inglaterra, à França e/ou a qualquer país das democracias europeias da época, ou 

seja, a URSS não entraria no conflito caso ele ocorresse. Entretanto, como é sabido, em 1941, em um 

momento em que a guerra passava a assumir contornos globais, extravasando as fronteiras da Europa, 

o referido pacto foi rompido. 

 

4. C 

O texto refere-se à política de criação de campos de concentração, que visavam uma solução final, ou 

seja, o extermínio de judeus e todos aqueles que fizessem oposição aos planos políticos, estéticos e 

expansionistas dos nazistas.  

 

5. A 

Essas ações eram justificadas pelas teorias de superioridade da raça ariana e pelo antissemitismo. 

 

6. A 

Apenas a letra A contém todas as características corretamente. Na letra B, afirma-se erroneamente uma 

ligação de Hitler com movimentos sindicais de esquerda, na C, a aliança entre Hitler e comunistas não 

existia, na D, os ataques terroristas a prédios e sinagogas não foram formas de atuação das milícias 

nazistas e, por fim, na letra E, está errada a exclusividade de judeus e comunistas nos campos. 

 

7. C 

Alemanha e a Itália atuaram diretamente no conflito. No caso alemão, o destaque foi a atuação 

da Luftwaffe, a aviação de guerra. Na Espanha, Hitler pôde testar a eficiência desse instrumento de 

guerra, além de possibilitar à Alemanha identificar as falhas e os pontos positivos de seus aviões e 

aprimorá-los para a Segunda Guerra Mundial. Já a Itália mandou cerca de 50 mil soldados para lutar 

juntamente às tropas de Francisco Franco. 

  

8. E 

A Guerra Civil Espanhola é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, pois serviu de campo 

de provas para as potências do Eixo e da URSS, além de colocar em conflito as principais ideologias 

políticas que até então conviviam na Europa: o fascismo, a democracia de tradição liberal e os diversos 

movimentos revolucionários. 
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9. B 

A crise de 1929, como afirma a questão, aprofundou os problemas da Alemanha. Desesperados por 

respostas rápidas, parte dos alemães aceitou o nazismo e seu discurso ultranacionalista e racista como 

uma forma de superar a crise. Afinal, culpar os judeus e os marxistas pelos problemas econômicos 

poderia gerar resultados imediatos.  

 

10.  B 

A partir de 1932, o Partido Naszista cresce no parlamento alemão e começa a mudar radicalmente o 

cotidiano e as relações internacionais do país.  

 


