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Período Entre Guerras 
 

1. (Fuvest) “Os Tratados de Paz assinados ao fim da Primeira Guerra Mundial "aglutinaram vários povos 
num só Estado, outorgaram a alguns o status de 'povos estatais' e lhes confiaram o governo, supuseram 
silenciosamente que os outros povos nacionalmente compactos (como os eslovacos na Tchecoslováquia 
ou os croatas e eslovenos na Iugoslávia) chegassem a ser parceiros no governo, o que naturalmente não 
aconteceu e, com igual arbitrariedade, criaram com os povos que sobraram um terceiro grupo de 
nacionalidades chamadas minorias, acrescentando assim aos muitos encargos dos novos Estados o 
problema de observar regulamentos especiais, impostos de fora, para uma parte de sua população. (... ) 
Os Estados recém-criados, por sua vez, que haviam recebido a independência com a promessa de plena 
soberania nacional, acatada em igualdade de condições com as nações ocidentais, olhavam os Tratados 
das Minorias como óbvia quebra de promessa e como prova de discriminação."  

 (Hannah Arendt, AS ORIGENS DO TOTALITARISMO)  
 

a) A alternativa mais condizente com o texto é:  
a) após a Primeira Guerra, os Tratados de Paz estabelecidos solaparam a soberania e 
estabeleceram condicionamentos aos novos Estados do Leste europeu através dos Tratados das 
Minorias, o que criou condições de conflitos entre diferentes povos reunidos em um mesmo 
Estado.  

b) o surgimento de novos Estados-nações se fez respeitando as tradições e instituições dos povos 
antes reunidos nos impérios que desapareceram com a Primeira Guerra Mundial.  

c) os Tratados de Paz e os Tratados das Minorias restabeleceram, no mundo contemporâneo, o 
sistema de dominação característico da Idade Média.  

d) apesar dos Tratados de Paz estabelecidos depois da Primeira Guerra terem tido algumas 
características arbitrárias em relação aos novos Estados-nações do Leste europeu, o 
desenvolvimento histórico destas regiões demonstra que foi possível uma convivência 
harmoniosa e gradativamente ocorreu a integração entre as minorias e as maiorias nacionais.  

e) os Tratados de Paz depois da Primeira Guerra conseguiram satisfazer os vários povos do Leste 
europeu. O que perturbou a convivência harmoniosa foi o movimento de refugiados das 
revoluções comunistas.  

 
 
2. (Fuvest) Qual a relação entre a Primeira Guerra Mundial e os acontecimentos políticos que ocorreram 
na Rússia entre fevereiro e outubro de 1917? 
3. (Fuvest) Em três momentos importantes da história europeia ó Revoluções de 1830-1848, Primeira 
Guerra Mundial de 1914-1918, e movimentos fascista e nazista das décadas de 1920-1930 ó nota-se a 
presença de uma força ideológica comum a todos esses acontecimentos. Trata-se do  

a) totalitarismo.  
b) nacionalismo.  
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c) imperialismo.  
d) conservadorismo.  
e) socialismo. 

 
 
4. (Vunesp) Sem a possibilidade que lhe foi dada de empregar homens de nível inferior, o Ariano nunca 
teria podido dar os primeiros passos na estrada que devia conduzi-lo à civilização; da mesma maneira 
que, sem a ajuda de certos animais que possuíam as qualidades necessárias, as quais soube domesticar, 
ele nunca se teria tornado senhor de uma técnica que lhe permite atualmente prescindir, pouco a 
pouco, da ajuda desses animais. O provérbio ‘o Mouro fez o que devia fazer, o Mouro pode ir-se 
embora’ tem, infelizmente, um significado por demais profundo.  

(A. Hitler, Mein Kampf (Minha Luta).)  
 

Este texto, escrito por Adolf Hitler, explica parte de suas teorias racistas que eram também a base do 
regime nazista.  
 
a) Quais as principais ideias da ideologia racista de Hitler e dos nazistas?  
 
b) Como se pode relacionar o racismo nazista com a “teoria do espaço vital”, ou seja, com o projeto de 
ampliação territorial e política? 
 
 
5. (Vunesp) Observe os mapas.  
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a) Comparando os mapas, aponte uma transformação ocorrida com o território da Alemanha.  
 
b) Ao final da I Guerra Mundial (1914-1918), as nações vencedoras do conflito decidem-se pelo Tratado 
de Versalhes. Identifique duas imposições, além das territoriais, feitas à Alemanha pelo tratado. 
 
 
6. (Unicamp) Leia os trechos abaixo e responda à questão:  
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Após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar teve controle muito limitado sobre as forças 
militares e policiais necessárias à manutenção da paz interna. No final, a República caiu em 
consequência dessa limitação, fragilidade explorada por organizações da classe média, as quais achavam 
que o regime parlamentar-republicano as discriminava e, assim, procuraram destruí-lo.  

(Adaptado de Norbert Elias, Os alemães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 199 e 204).  
 

A exigência da anulação da ‘paz imposta’ pelo Tratado de Versalhes foi, ao lado do antissemitismo, o 
ponto mais importante na propaganda nazista durante a República de Weimar.  

(Adaptado de Peter Gay, A cultura de Weimar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 31 e 168).  
 

a) O que foi a República de Weimar? Relacione-a à ascensão do nazismo.  
 
b) O que foi o Tratado de Versalhes e qual o significado da expressão “paz imposta”? 
 
 
7. (Fuvest) 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 da economias socialistas e capitalistas 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 socialistas e aparecimento da guerra fria entre os E.U.A 
e a U.R.S.S.  

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

 
 
8. (Fuvest) "A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgo, o plantador de café 
brasileiro, o artesão de Paris e o banqueiro de Londres, todos foram atingidos".  

(Paul Raynaud - LA FRANCE A SAUVÉ L'EUROPE, T. I. Flamarion )  
 

O autor se refere à crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou:  
a) o abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática da intervenção do Estado na 

economia.  
b) o aumento do número das sociedades acionárias e da especulação financeira.  
c) a expansão do sistema de crédito e do financiamento ao consumidor.  
d) a imediata valorização dos preços da produção industrial e fim da acumulação de estoques.  
e) o crescimento acelerado das atividades de empresas industriais e comerciais, e o pleno emprego. 
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Gabarito  
 

1. A 

2. Com a decisão do czar Nicolau II de manter a Rússia na Primeira Guerra levou a população do país 
a protestar contra este ato, pois, a Rússia encontrava-se em uma situação de miséria, este foi um 
dos motivos apontados pelos grupos de oposição para derrubar o governo e realizar a Revolução 
de 1917. 
 

3. B 

4. a) A ideologia racista alemã, à época do nazismo, baseava-se na crença em um verdadeira 
hierarquia racial: no topo estariam os alemães, de raça “ariana”, considerados os Übermensch 
(“super-homens”); na base, o povo judaico, cuja única função possível seria a escravidão. A 
ideologia nazista pregava ainda a necessidade de purificação racial o que levou a uma política de 
eugenia, que incluía: proibição de casamentos entre raças, assassinato de crianças deficientes e 
extermínio puro e simples de grupos considerados indesejados ou “impuros”. 
 
b) Uma vez que a raça “ariana” era considerada superior e destinada a ser soberana no planeta, 
fazia-se necessária a ocupação de um espaço territorial adequado a essa grandeza. Tal espaço (o 
Lebensraum, “espaço vital”) deveria incluir não apenas fronteiras ampliadas para a Alemanha na 
Europa Central mas também no futuro do “Reich de mil anos”, mas também os territórios da 
Europa do Leste, principalmente a Rússia. Observa-se que o discurso racista justificava a adoção 
de uma política expansionista e militarista por parte do Estado Alemão. 
 

5. a) Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu não apenas as províncias da Alsácia e 
Lorena (que voltaram a fazer parte da França), mas principalmente territórios a Leste (que 
passaram a fazer parte da Polônia). 
 
b) Além da perda de territórios, o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha o desarmamento, a 
perda de colônias na Ásia e na África, o pagamento de indenização aos países vencedores, além de 
uma cláusula que estabelecia para o país a culpa pela guerra. 
 

6. a) A República de Weimar foi o período democrático liberal vigente na Alemanha após a Primeira 
Guerra Mundial. Caracterizado por grande conturbação econômica e política, possibilitou a 
ascensão dos radicalismos de esquerda (comunismo) e de direita (nazismo). Nesse contexto, o 
Partido Nazista, com sua proposta de reerguimento nacional, acabou se popularizando até obter a 
vitória eleitoral em 1932. 
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b) Foi um tratado de paz assinado ao final da Primeira Guerra Mundial, no qual as nações 
vencedoras impuseram à Alemanha condições por ela consideradas altamente desvantajosas, 
como pagamento de altas indenizações, restrições bélicas e perda de territórios. 
 

7. A 

8. A 
 

 

  


