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1. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Mulheres e homens trabalham em meio às fileiras de artilharia na National Filling Factory, 

em Chilwell, Reino Unido, 1917. 

Relacione a imagem com a atuação das principais potências europeias diante do risco de guerra 
no início do século XX. 
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2. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Mulheres reivindicando alimentos, melhores condições de vida e pedindo  

a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. São Petersburgo, Rússia, 1917. 

Com base na imagem, discuta a assinatura do tratado de paz de Brest-Litovsk (3 de março de 
1918), que retirava a Rússia da Primeira Guerra Mundial. 
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3. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Fila de nova-iorquinos para receber café e pão em 1930. 

Após observar a imagem, relacione-a à Crise de 1929 e à economia estadunidense do período. 
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4. Observe a imagem e, depois, leia o texto: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Entrada de Auschwitz-Birkenau, Polônia. Foto de 1945. 

Era tarde da noite quando chegamos em Auschwitz. […] no momento em que 

os portões se abriram, ouvimos gritos, latidos de cães, barulhos de golpes dos kapos, 

aqueles oficiais trabalhando para eles [nazistas], até não poderem mais. E, então 

saímos do trem e tudo aconteceu muito rápido: esquerda, direita, direita, esquerda. 

Os homens separados das mulheres, crianças arrancadas dos braços de suas mães, os 

mais velhos foram perseguidos como [se fossem] gado. Os doentes e os deficientes 

foram tratados como sacos de lixo. 

Testemunho de Leo Schneiderman, sobrevivente do Holocausto. Entrevista de 1990. Disponível em: 

<www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_oi.php?ModuleId=10005189&MediaId=390>. Acesso em: 4 out. 2018. 

A partir da imagem e do texto, descreva as práticas de extermínio do regime nazista na 
Alemanha e cite algumas de suas vítimas. 
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5. Leia o texto: 

Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe 

sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do 

homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens 

e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer 

condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e 

de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o 

progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.  

Carta das Nações Unidas (ONU), assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, p. 3. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018. 

O Organização das Nações Unidas (ONU) foi uma instituição criada em 24 de outubro de 1945, 
financiada com contribuições avaliadas e voluntárias dos diversos países-membros. Com base no 
texto, discuta os motivos que levaram à criação da ONU no contexto do pós-guerra. 
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6. Observe o mapa abaixo: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
FONTES: DUBY, Georges. Atlas historique: l’histoire du monde en 317 cartes. Paris: Larousse, 1987. p. 84;  

ATLAS da história do mundo. São Paulo: Folha de S.Paulo/Times Books, 1985. p. 249. 

Observe o mapa e identifique as alianças estabelecidas entre as potências europeias no contexto 
da Primeira Guerra Mundial. 

a) A Tríplice Aliança era formada pelas forças da Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, 

também conhecidas como as potências centrais. 

b) A Tríplice Entente era formada pelas forças da França, Inglaterra e Rússia, que contavam 

somente com o apoio do que hoje é a Sérvia. 

c) A Tríplice Aliança era formada por forças de países monarquistas, enquanto a Tríplice 

Entente era formada por forças de países republicanos. 

d) A Tríplice Entente era formada pelas forças das potências centrais, assim chamadas por 

ocupar o centro do conflito. 
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7. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Soldados ingleses lutando nas trincheiras, em 1916. 

Observe a imagem e identifique qual aspecto da Primeira Guerra Mundial está sendo retratado. 

a) ofensiva alemã em territórios da Bélgica e França, que marca a primeira fase da guerra. 

b) guerra de trincheiras, segunda fase da guerra, considerada muito sangrenta e penosa. 

c) entrada das tropas dos Estados Unidos nos conflitos, na chamada terceira fase da guerra. 

d) soldados ingleses defendendo o território do Reino Unido, na primeira fase da guerra. 
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8. Observe a imagem e, na sequência, responda: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Manifestação pelo sufrágio feminino na Inglaterra. Data aproximada: 1916. 

O movimento retratado acima, que pedia a afirmação de direitos fundamentais, era uma 
manifestação: 

a) pelo apoio às candidatas mulheres nas eleições na Inglaterra. 

b) reivindicando o direito de voto nas eleições presidenciais na Inglaterra, pelas mulheres. 

c) pelos direitos trabalhistas das mulheres na Inglaterra. 

d) pelo direito de voto das mulheres em eleições políticas. 
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9. Leia o texto abaixo: 

O New Deal consistiu na resposta dada por Franklin Delano Roosevelt, então 
Presidente dos EUA, à crise econômica no período anterior. Esta resposta baseou-se 
no pressuposto de que a depressão tinha sido causada por instabilidade inerente ao 
mercado, e que a intervenção estatal era necessária para dar maior estabilidade e 
racionalidade à economia. Para isso, o governo norte-americano tomou uma série de 
medidas para tentar acabar com a Grande Depressão e reformar a economia do País, 
com corte nos salários e pensões de funcionários públicos, na tentativa de diminuir o 
déficit público, e a criação de subsídios e auxílios ao setor agrícola, de forma a 
proteger os fazendeiros.  

BARRAL, Welber Oliveira. Comércio internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 15.  

De acordo com o texto, New Deal pode ser caracterizado como um(a): 

a) conjunto de ideias inspiradas no economista John Keynes, presidente dos Estados Unidos. 

b) proposta de intervenção do Estado na economia, para controlar a crise econômica. 

c) ideologia que propunha o corte dos salários dos trabalhadores para evitar gastos excessivos. 

d) medida que desfavoreceu o setor agrícola, pois não houve investimentos na área. 
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10. Leia o texto abaixo: 

Para compreender o nível que o antissemitismo atingiu entre os povos 

germânicos, é essencial que se entenda antes o conceito de “ariano”. Cunhado em 

1808 pelo poeta e filósofo Friedrich Von Schlegel, o termo refere-se à suposta “raça” 

superior que teria dado origem aos teutões. Valendo-se de comparações duvidosas e 

forçadas entre línguas para explicar uma origem comum a povos como o alemão, 

holandês e sueco, Schlegel e outros intelectuais alemães nacionalistas 

entusiasmaram-se com o desenvolvimento da teoria ariana, concebendo ideias 

megalomaníacas e perigosas como a “ancestralidade nobre” e a “pureza racial”. 

CAETANO, Rafaela Aparecida Pacheco. A desumanização do inimigo e seus reflexos em Maus. Temática, Ano XII, n. 10, out. 2016,  

p. 209. Disponível em: <www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/tematica/article/view/31076>. Acesso em: 4 out. 2018 

Leia o texto e o contextualize marcando uma das alternativas abaixo: 

a) O arianismo era uma doutrina racial, criada no século XX, que pregava o extermínio do povo 

judeu, considerado impuro e um perigo para o ideal de pureza da raça ariana. 

b) Friedrich von Schlegel foi grande defensor do ideal de “pureza racial”, membro do partido 

nazista alemão e auxiliou o partido na sua política de extermínio de povos “não arianos”. 

c) O termo “ariano” surgiu no século XIX, sua teoria foi adotada pelo regime nazista alemão, 

que pregava o extermínio de certos grupos que colocariam a pureza da raça em perigo. 

d) A criação do conceito “arianismo” foi baseada em uma ciência que provou a existência de 

povos de “raça pura” e “ancestralidade nobre”, superiores aos povos de outras raças. 


