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Revisão ENEM  
 

 O início do “Breve século XX” 
 
1. (Vunesp-2003) A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou de uma alteração da ordem 
institucional vigente em longo período do século XIX. Entre os motivos desta alteração, destacam-
se  

a) a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e a constituição de países 
industrializados na América. 

b) a desestabilização da sociedade européia com a emergência do socialismo e a constituição 
de governos fascistas nos países europeus.  

c) o domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da 
Rússia pelo capitalismo. 

d) a oposição da França à divisão de seu território após as guerras napoleônicas e a 
aproximação entre a Inglaterra e a Alemanha. 

e) a unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitados pela anexação de 
áreas coloniais na Ásia e na África.  

 
 
2. (PUCCamp-1994) Em linhas gerais, pode-se dizer que a Grande Depressão (1929) resultou 
principalmente 

a) da queda da exportação, desemprego e aumento de consumo interno.  
b) da desvalorização da moeda, com o objetivo de elevar os preços dos gêneros agrícolas. 
c) do fechamento temporário dos bancos e a requisição dos estoques de ouro para sanear as 

finanças.  
d) da superprodução industrial e agrícola, que foi se evidenciando quando o mercado não 

conseguiu mais absorver a produção que se desenvolvera rapidamente. 
e) da emissão de papel-moeda e o abandono do padrão-ouro que permitiram ao Banco 

Central financiar o seguro- desemprego.  
 
 
3. (Fuvest) A política internacional do regime Vargas, entre 1930/1945, pode ser definida como 
de:  

a) tentativa de formação de um pacto de aliança com os demais países da América Latina, 
visando a garantir a neutralidade da região. 

b) apoio à Alemanha, pelas afinidades do regime com o nazi-fascismo. 
c) aproximação com os Estados Unidos porque este país era a potência hegemônica nas 

Américas. 
d) desinteresse pelas relações internacionais, pois o Brasil buscava firmar o processo de 

industrialização, voltado para o mercado interno. 
e) oscilação entre a Alemanha e as nações democráticas até optar pelas últimas.  

 
 
4. (PUC-SP-2005) As Olimpíadas modernas, apesar de serem vistas como momento de 
confraternização entre povos, foram palco, muitas vezes, de misturas entre esportes e política, 
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transformando-se em demonstração de força ou de superioridade de um país ou de um regime 
político sobre os demais.  
 
Na Olimpíada de Berlim, em 1936, um atleta negro norte- americano chamado Jesse Owens 
conseguiu quatro medalhas de ouro, tornou-se o grande vitorioso dos Jogos e atrapalhou a 
imagem que a Alemanha e seu governante, Adolf Hitler, pretendiam que o evento tivesse. Isso se 
deu porque  

a) a Alemanha estava em guerra com os Estados Unidos e não queria que um norte-
americano triunfasse em seu território. 

b) as concepções raciais do nazismo pregavam a superioridade ariana e não admitiam a 
vitória de um negro sobre brancos.  

c) a cidade de Berlim estava cercada por tropas aliadas e os alemães não puderam, em 
virtude disso, participar dos Jogos. 

d) as propostas políticas do nazismo evitavam misturar esportes e política e Owens, ao 
receber a medalha, fez um discurso político.  

e) a Alemanha pretendia demonstrar seu poder por meio de vitórias nos Jogos e, assim, 
compensar as derrotas na Guerra Mundial.  

 
 
5. (PUC-SP-2002) Às 6 da manhã, do dia 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses 
bombardearam a base norte- americana de Pearl Harbor, no Havaí. A ofensiva iniciava o avanço 
japonês que, oito meses depois, controlava parte significativa do Oceano Pacífico. Sobre os 
conflitos no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que  

a) demonstram a instabilidade política do Pacífico e do sudeste asiático, antes dominados 
principalmente pela França e pela Inglaterra, e alvo, durante a Guerra, de interesses norte-
americanos japoneses.  

b) ilustram o combate de japoneses e norte-americanos contra chineses e soviéticos, que 
tentavam estabelecer na região a hegemonia de Estados guiados pela ideologia socialista.  

c) desembocam na explosão das bombas atômicas em Hiroxima e Nagasaki, responsáveis 
pela vitória final dos países Aliados sobre os países do Eixo e pela rendição incondicional 
de Alemanha e Japão.  

d) iniciam uma seqüência de combates aéreos e navais, dos quais participaram ativamente 
todos os países envolvidos na Guerra, especialmente Alemanha e Itália, empenhadas em 
defender as posições japonesas.  

e) abrem espaço para a proliferação do islamismo, que acabou por conquistar, por meio de 
revoluções populares, o controle de Estados como o Paquistão, a Índia ou as Filipinas.  
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