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Leia o texto para responder às questões 1 e 2.
Nas entrelinhas do conflito

"Há um significado oculto no que os 'bushistas'
estão fazendo enquanto se preparam para a guer-
ra no Iraque. Minha hipótese é que o presidente
George W. Bush e vários conservadores concluí-
ram que a única maneira de salvar os Estados Uni-
dos e tirá-los do atual declínio é tornar-se um re-
gime com maior presença militar e rumar ao im-
pério. Meu medo é perdermos a democracia no
processo. [...]
O Iraque é a desculpa para seguir essa direção. A
guerra com o Iraque, como eles a conceberam ori-
ginalmente, seria um passo rápido e dramático que
lhes permitiria controlar o Oriente Médio como
uma base poderosa — não apenas por causa do
petróleo, mas também pelas reservas de água dos
rios Tigre e Eufrates — para construir um império
mundial."

Norman Mailer, O Estado de S. Paulo, 2 mar. 2003.

1 Preencha a ficha.

3 Leia o poema e depois responda.
A rosa de Hiroshima

“Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A anti-rosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada”

MORAES, Vinicius de. Antologia poética.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1977.

a) A que acontecimento o poema se refere?
b) Que países estiveram envolvidos nesse

acontecimento?
c) Selecione do poema os seguintes elementos:

• Metáfora usada para designar a bomba.
• Adjetivos que qualificam a bomba.
• Os danos causados aos sobreviventes.

4 Observe a foto e responda.

Data do conflito:

Países envolvidos:

Países agressores:

País agredido:

2 Responda.
a) Qual é a hipótese do autor a respeito dos

preparativos norte-americanos para a guer-
ra no Iraque?

b) O que pode acontecer com os Estados Uni-
dos, caso essa hipótese se confirme?

c) Às vésperas da Segunda Guerra Mundial,
dois países europeus também adotaram
o expansionismo como forma de comba-
ter suas crises internas. Que países fo-
ram esses?

d) Nesse contexto, que país classificou sua ini-
ciativa expansionista como a conquista do
espaço vital para o crescimento econômico?

e) Ainda naquele momento, um país asiático
também adotou uma política expansionista.
Que país foi esse? Existe alguma relação
entre a iniciativa desse país e a dos Esta-
dos Unidos, na visão de Norman Mailer?
Explique.

a) Quem são esses prisioneiros? Para onde
eles estão sendo levados?

b) Por que essas pessoas foram perseguidas,
presas e levadas para esse lugar?

c) Como os alemães chamaram essa ação?
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Rendição
alemã

Os alemães
invadem a

União Soviética

Vitória
soviética em
Stalingrado

Ataque
japonês à

base de Pearl
Harbor

Os nazistas
conquistam

a França

Tratado
de

Versalhes

Hitler toma
o poder na
Alemanha

Pacto Nazi-
Soviético

Marcha
sobre
Roma

5 Leia o texto. Depois responda.
“A Segunda Guerra Mundial foi, em sua maior
parte, travada entre a Alemanha nazista e a
União Soviética. A esmagadora maioria das di-
visões dos exércitos nazistas permaneceu em
território soviético, na chamada frente oriental
[...]. Os 20 milhões de cidadãos soviéticos
mortos podem atestar a violência e a importân-
cia da participação da União Soviética no con-
flito mundial.”

PEDRO, Antonio. A Segunda Guerra Mundial.
2. ed. São Paulo: Atual; Campinas:

Editora da Unicamp, 1987. p. 5.

a) Quais os principais objetivos da invasão da
União Soviética pela Alemanha?

b) Que argumento apresenta o texto para de-
fender que a Segunda Guerra Mundial foi
travada principalmente entre a União Sovi-
ética e a Alemanha nazista?

6 Observe a tirinha e responda.

7 Leia.
Em 1920, quando a Alemanha colhia os frutos
da Primeira Guerra, Adolf Hitler apresentou o
programa político e econômico do Partido Na-
cional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o
Partido Nazista, contendo 25 itens. O progra-
ma se transformou na plataforma de ação da
Alemanha nazista.
• Considerando o que você estudou, indique,

entre os itens abaixo, aqueles que integra-
vam o programa nazista.

a) Eliminação da propriedade privada.
b) Abolição do Tratado de Versalhes.
c) Reivindicação do espaço vital.
d) O direito de todos os cidadãos à vida, à li-

berdade e à igualdade.
e) Exclusão dos judeus da comunidade alemã.
f) Liberdade de organização partidária.
g) Nacionalização das indústrias monopolistas.
h) A valorização da tolerância, da democracia

e da solidariedade internacional.
i) Reforma da escola num sentido nacionalista.
j) Limitação da liberdade de imprensa e de arte.
l) Criação de uma forte autoridade central: o

Reich.

m) Concessão de financiamentos a juros bai-
xos, para as empresas em dificuldades.

n) Redução da jornada de trabalho e realiza-
ção de um programa de construção de obras
públicas.

• Explique por que os itens que você excluiu
não integravam o programa nazista.

Caco Galhardo. Folha de S.Paulo, 27 mar. 2003.

8 Complete o quadro cronológico.

1919 1929 1933 1938 1939 1940 1943 1944 1945

a) O que está representado na tirinha?
b) Aponte a figura que corresponde ao período

da Segunda Guerra Mundial. Justifique.
c) Dê um título para a tirinha.
d) A tirinha pode ser considerada uma crítica

à civilização? Explique.
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Respostas

Data do conflito: março de 2003

Países envolvidos: Estados Unidos, Grã-Bretanha e Iraque

Países agressores: Estados Unidos e Grã-Bretanha

País agredido: Iraque

A crise do capitalismo e a Segunda Guerra Mundial

1.

2. a) O autor acredita que o presidente norte-americano e os con-
servadores que o apóiam concluíram que a única maneira de
salvar os Estados Unidos e tirá-los do atual declínio é tornar-se
um regime com maior presença militar e rumar ao império.

b) O país deixaria de ser uma democracia, tornando-se um
regime militarizado e autoritário.

c) Itália e Alemanha.
d) A Alemanha nazista.
e) O Japão. Sim, em ambos os casos existe a busca por

recursos naturais. No caso norte-americano, petróleo e
água. No caso japonês, petróleo, ferro e carvão.

3. a) Ao lançamento da bomba atômica sobre a cidade de
Hiroshima, em 1945.

b) Estados Unidos e Japão.
c) • rosa;

• Hereditária, radioativa, estúpida e inválida;
• “Pensem nas crianças/Mudas telepáticas/Pensem nas

meninas/Cegas inexatas/Pensem nas mulheres/Rotas al-
teradas [...]”

4. a) São judeus. Estão sendo levados para um campo de con-
centração na Polônia.

b) Porque os alemães consideravam os judeus povos infe-
riores e os responsabilizavam pelos problemas enfrenta-
dos pela Alemanha.

c) Os alemães chamaram o extermínio de judeus de “solu-
ção final”.

5. a) Derrotar o comunismo soviético e controlar os recursos
naturais da URSS, em particular o petróleo e a produção
industrial.

b) O texto afirma que a principal frente de batalha foi a orien-
tal, em território soviético. Além disso, a morte de 20 mi-
lhões de cidadãos soviéticos atesta a importância do país
no combate ao regime nazista.

6. a) A tirinha representa uma linha evolutiva nos equipamen-
tos de guerra, ao longo do tempo.

b) A figura em questão é a 4a, da esquerda para a direita. A
roupa e o capacete da figura permitem essa identificação.
Além disso, é a figura imediatamente anterior à que retra-
ta o equipamento de guerra atual, usado, por exemplo,
pelos Estados Unidos no ataque ao Iraque, em 2003.

c) Resposta pessoal. Sugestão: A técnica evolui, mas a es-
tupidez permanece a mesma.

d) Sim. Ocorreu uma evolução tecnológica nos equipamen-
tos militares, mas a predisposição agressiva não deu lu-
gar a uma cultura de paz.

7. Não integravam o programa nazista os itens a, d, f, h, m e n.
Os itens excluídos são tópicos típicos dos programas dos par-
tidos socialistas ou liberais. Os partidos socialistas têm como
principal preocupação a melhoria do padrão de vida dos traba-
lhadores. A agenda programática dos partidos liberais pauta-
se pela garantia dos direitos individuais dos cidadãos. Já o
partido nazista tinha como preocupação fundamental o forta-
lecimento do Estado, da burguesia nacional e o estabeleci-
mento de um rígido controle político sobre os cidadãos, os
trabalhadores e suas organizações sindicais e políticas.

8. [1919]  Fundação do Partido Nazista; 1922; [1929] Quebra
da Bolsa de Nova Iorque; [1938]  Conferência de Munique;
[1939]  Início da Segunda Guerra Mundial; 1941; [1944]  De-
sembarque dos Aliados na Normandia; [1945] Explosão da
bomba atômica em Hiroshima.


