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 2ª Guerra Mundial (3ª Série) 
 

1. (Enem 2012)   

 
 

“Com sua entrada no universo dos gibis, o Capitão chegaria para apaziguar a 
agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de 
guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito aplicando um 
sopapo no Furer só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito 
a chegar.” 

COSTA, C. Capitão América, o primeiro vingador: crítica. Disponível em: 
www.revistastart.com.br. Acesso em: 27 jan. 2012 (adaptado). 

 

A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América 
demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra  

a) A Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial.    
b) Os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial.    
c) O poder soviético, durante a Guerra Fria.    
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 d) O movimento comunista, na Segunda Guerra do Vietnã.    
e) O terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001.    

  
 

2. (Ufrgs 2015)  Em 1942, o governo brasileiro decretou estado de guerra contra 
a Alemanha e a Itália, enviando, em 1944, tropas para o continente europeu. 
 

Com relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto 
afirmar que  

a) A experiência da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918), foi decisiva para o sucesso da expedição 
brasileira.    

b) A tomada de Monte Castello, na Itália, foi a principal conquista militar 
realizada pelos pracinhas da FEB.    

c) O Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos 
conflitos, não permitiu a instalação de bases militares norte-americanas em 
seu território.    

d) A participação do Brasil na guerra, contra os regimes nazifascistas, estava 
em consonância com a forma de governo democrática assumida por 
Getúlio Vargas, desde 1937.    

e) A participação do Brasil junto aos aliados concedeu ao país um assento 
permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas.    
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 Gabarito 
 

1. B 

Questão de resolução mais objetiva, a imagem e o texto destacam a figura de 
Hitler, e cabe ao estudante associá-la ao nazismo e à liderança da Alemanha 
durante a Segunda Guerra Mundial.   
2. B 

A participação brasileira na Segunda Guerra foi efetiva, com o envio de 
pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Os militares brasileiros, 
inclusive, foram decisivos para a vitória aliada na Batalha do Monte Castello, 
travada entre 1944 e 1945.   
 

 


