
Acabei de criar um canal gratuito de questões militares no telegram 

https://t.me/joinchat/UHRyJIrMTzAPYyva 

Acesse já clicando no link abaixo 

https://t.me/joinchat/UHRyJIrMTzAPYyva


História Geral 



 
 Foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 

e 1945 
 Caracterizada como um conflito em estado de guerra total (no 

qual há mobilização de todos os recursos para a guerra) 
 a Segunda Guerra Mundial fez Aliados e Eixo enfrentarem-se 

na Europa, África, Ásia e Oceania.  
 Após seis anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas 

morreram. 
 Os seus efeitos políticos e econômicos atingiram as diversas 

partes do planeta e provocaram alterações importantes nas 
relações internacionais, durante e após os conflitos. 

O que foi? 



 
Assinale a alternativa correta. 

Os combates da Segunda Guerra (1939 e 1945) ocorreram principalmente na Europa e no 
Oceano Pacífico, mas esse conflito pode ser considerado "mundial", porque: 
 
A) Os países participantes envolveram suas colônias americanas, africanas e asiáticas nos 
conflitos estenderam as ações armadas a todos os continentes oceanos. 
B) Não era possível a nenhum país manter-se neutro diante do choque entre Alemanha, 
Itália e Japão versus os liderados por Inglaterra e França. 
C) Os seus efeitos políticos e econômicos atingiram as diversas partes do planeta e 
provocaram alterações importantes nas relações internacionais, durante e após os conflitos. 
D) Todos os países do Ocidente tiveram parte de sua população dizimada nos confrontos e 
contaram mortos e feridos durante o conflito e mesmo após seu desfecho. 
E) Os únicos países que se mantiveram afastados da luta foram Estados Unidos e União 
Soviética, as chamadas superpotências, que representavam a força do capitalismo e do 
socialismo. 
 

Como foi cobrada 
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 A grande causa foi o expansionismo e o militarismo da 

Alemanha Nazista 

 Essa postura refletia diretamente a ideologia dos nazistas, 
que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933.  

 Insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade 
alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. 

  A grande humilhação que a Alemanha sofreu com o 
Tratado de Versalhes 

 

Causas 



 
Na década de 1920, durante a República de Weimar, 

a Alemanha faliu. 

  Essa crise foi agravada com a Crise de 1929, que, por 
sua vez, levou a movimentos autoritários e fascistas 
pela Europa.  

O fascismo italiano e o nazismo alemão são os 
grandes exemplos 

Causas 



 
 Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933, e Adolf Hitler, o 

líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da 
Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias 

 A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento 
um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes 

 À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início 
ao seu expansionismo territorial 

 A ideia era formar um império para a Alemanha em territórios que 
historicamente haviam sido ocupados por germânicos.  

 Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os 
arianos (ideal de raça pura dos nazistas) e que sobreviveria à custa da 
exploração dos eslavos. 

Causas 



 
 O expansionismo germânico ocorreu em três momentos distintos.  
 Inicialmente foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido 

como Anschluss e que ocorreu em 1938.  
 Em 1939, os alemães manifestaram o interesse de invadir e anexar os Sudetos, 

região da Checoslováquia.  
 Após negociações conduzidas por britânicos e franceses, os alemães tiveram 

autorização para anexar os Sudetos  
 Por fim, veio a Polônia. Esse país do Leste Europeu havia surgido ao final da 

Primeira Guerra Mundial em territórios que anteriormente pertenciam aos 
alemães e aos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em 
meados de 1939. 

 A invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita por ingleses e franceses. 
Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, 
que suas ambições territoriais encerrassem-se na Checoslováquia. 
 

Expansionismo Germânico 



 
 Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem 

reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro ordenou a invasão 
da Polônia utilizando como justificativa um suposto ataque polonês 
na fronteira com a Alemanha (o ataque foi forjado pelos nazistas). 

  Dois dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão 
alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. 

 Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. 

Declaração de Guerra 



 

Combatentes 

Aliados  Eixo 

Reino Unido 
França 

União soviética EUA 

Alemanha Itália 

Japão 



 
Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros 

países foram tomando partido e juntando-se a um 
dos dois lados que estavam na luta.  

Do lado dos Aliados, por exemplo, lutaram 
o Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, 
a Holanda etc.  

No Eixo, atuaram nações 
como Hungria, Romênia, Croácia etc 

Combatentes 



 

Como a Vunesp Cobrou 
Mundo lembra 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial 

 

No dia 08 de maio de 2015, ocorreram solenidades em muitos países da Europa relembrando o final da 
Segunda Guerra Mundial, que durou cerca de 6 anos (1939-1945). Com relação a essa Guerra Mundial, é 
correto afirmar que 

A) desencadeou inúmeras alianças entre países, como a Tríplice Entente, que unia França, Portugal e 
Espanha. 

B) foi o estopim para que ocorresse o avanço político-econômico dos países europeus sobre novos 
territórios africanos. 

C) possibilitou que alguns países europeus, como a Bélgica e a Grécia, desenvolvessem indústrias 
bélicas. 

D) teve início com o bombardeio da base naval dos Estados Unidos, no Havaí (Pearl Harbor), por 
aviões japoneses. 

E) envolveu países Aliados de todos os continentes contra os países do Eixo, dentre eles, Alemanha, 
Itália e Japão. 



 

Como a Vunesp Cobrou 
 a letra A está incorreta, pois a Tríplice Entente era formada pelo Reino Unido, França e Rússia 

(posteriormente, URSS) durante a 1ª Guerra Mundial.  

 a letra B está incorreta. O fim da Segunda Guerra Mundial desencadeou um processo de 
descolonização no território africano. 

 a letra C está incorreta. Bélgica e Grécia não desenvolveram indústrias bélicas durante a 2ª Guerra 
Mundial. 

 a letra D está incorreta. O bombardeio da base naval de Pearl Harbor ocorreu no fim da 2ª Guerra 
Mundial. 

 a letra E está correta. Os Aliados contaram com países de diversas partes do mundo como: 
Austrália, Nova Zelândia, Nepal, África do Sul, Canadá, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, 
Iugoslávia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haiti, Nicarágua, Guatemala, Cuba, 
Coréia, México, Etiópia, Iraque, Bolívia, Irã e muitos outros. Em contrapartida, o Eixo tinha como 
principais membros: a Alemanha, Itália e o Japão. 

 


