
 
 

Lista 10 – História Geral 

Nazi-fascismo/1ª e 2ª Guerra 

Prof. Gênesis Barbará 

 

1. Analise as afirmativas sobre os totalitarismos 
nazista e fascista do período entre guerras, 
preenchendo os parênteses com F (falso) ou V 
(verdadeiro). 
 
(     ) Os movimentos totalitários combatiam o 

liberalismo e o marxismo, contra os quais 
opunham o discurso nacionalista. 

(     ) Tanto o nazismo quanto o fascismo 
receberam amplo apoio dos estratos mais 
pobres da população. 

(     ) Ao contrário do nazismo, o fascismo, uma 
vez no poder, não criou um mecanismo 
estatal especializado em propaganda. 

(     ) A questão racial foi mais enfatizada pelo 
discurso nazista do que pelo fascismo. 

(     ) O nazismo e o fascismo foram fenômenos 
políticos restritos à Alemanha e à Itália, não 
exercendo influência em outros países do 
Ocidente. 

 
O correto preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é  
a) V – F – F – V – F    
b) V – V – F – V – F    
c) F – V – V – F – V    
d) F – F – F – V – V    
e) V – F – V – F – F    
   
2. Em março de 1938, a Alemanha, com o apoio 
de habitantes locais, endossada por um plebiscito, 
anexou uma região (país) de seu entorno. Essa 
anexação ficou conhecida como Anschluss 
(união).  
 
A região (país) anexada(o) por Hitler, nesta 
ocasião, foi a(os)   
 
a) Polônia     
b) Renânia.     
c) Sudetos tchecoslovacos.     
d) Áustria.     
e) Dinamarca.    
   
3. “Rapazes delicados, que certamente não teriam 
desejado enfiar uma baioneta na barriga de uma 
jovem aldeã grávida, podiam com muito mais 
facilidade jogar altos explosivos sobre Londres ou 
Berlim, ou bombas nucleares em Nagasaki. 
Diligentes burocratas alemães, que certamente 

teriam achado repugnante tanger eles próprios 
judeus mortos de fome para abatedouros, podiam 
organizar os horários de trem para o 
abastecimento regular de comboios da morte para 
os campos de extermínio poloneses, com menos 
senso de envolvimento pessoal. As maiores 
crueldades de nosso século foram as crueldades 
impessoais decididas a distância, de sistema e 
rotina, sobretudo quando podiam ser justificadas 
como lamentáveis necessidades operacionais”. 
 

HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-
1991). 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 57 

 
São afirmativas corretas sobre a Segunda Guerra 
Mundial. 
 
I. O apertar de um botão ou o manuseio de uma 

alavanca distanciaram o ato de matar de um 
envolvimento pessoal, pois as crueldades 
tornaram-se impessoais quando justificadas em 
atos operacionais. 

II. O grande número de mortes possui relação 
somente com o ódio aos judeus propagado pelo 
governo alemão. 

III. A larga utilização de recursos tecnológicos e 
de sistemas eficientes de organização 
certamente tiveram pouca ou nenhuma 
influência na destruição de vidas humanas 
durante o conflito. 

IV. Teve como característica a destruição 
racionalizada de vidas humanas, de maneira 
sistemática e eficiente, nos campos de 
extermínio alemães. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.    
b) Somente a afirmativa III está correta.    
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.    
d) Somente a afirmativa II está correta.    
e) Todas as afirmativas estão corretas.    
   
4. Considere as seguintes afirmativas sobre as 
características do Totalitarismo, regime político 
que, no início do século XX, dominou alguns 
países europeus como a Alemanha e a Itália. 
 
I. O Estado utilizava os meios de comunicação 

disponíveis para produzir espetáculos cívicos 
grandiosos, exaltando a ideologia totalitária, o 
que se constituía em fenômenos de massa. 

II. A necessidade de lutar pelos interesses da 
pátria conduziu, na maioria das vezes, a uma 
perspectiva militarista. 

III. A ideologia dos regimes totalitários, 
atualmente, está presente nos grupos 
neonazistas, que aparecem pelo Brasil e pelo 
mundo, apresentando algumas características 
comuns, tais como atitudes racistas e 
homofóbicas. 



 
Das afirmativas acima, pode-se dizer que  
a) apenas I está correta.    
b) apenas II está correta.    
c) apenas I e II estão corretas.    
d) apenas II e III estão corretas.    
e) I, II e III estão corretas.    
   
5. Os mapas constituem uma representação da 
realidade. Observe, na imagem abaixo, dois 
mapas presentes na reportagem intitulada Um 
estudo sobre impérios, publicada em 1940. 
 

 
 
O uso da cartografia nessa reportagem evidencia 
uma interpretação acerca da Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Naquele contexto é possível reconhecer que essa 
representação cartográfica tinha como finalidade:  
a) criticar o nacionalismo alemão    
b) justificar o expansionismo alemão    
c) enfraquecer o colonialismo britânico    
d) destacar o multiculturalismo britânico    
   
6. NÃO explica o sucesso do nazismo na 
Alemanha, a  
a) propaganda da violência, veiculada pelos 

ativistas políticos do partido.    
b) adesão do empresariado, desiludido comas 

práticas políticas liberais.    
c) união do povo desse país, comprometido com 

os projetos democráticos.    
d) glorificação do sacrifício, construída como 

forma de combater os inimigos.    
e) liderança carismática, apresentada como capaz 

de resgatar a dignidade da nação.    
   
7. O fascismo foi um movimento autoritário 
surgido na Itália após a Primeira Guerra Mundial. 
Sobre as premissas políticas desse movimento, é 
CORRETO afirmar: 
 

I. que a concepção fascista é “anti-individualista”, 
colocando o Estado e a sociedade antes do 
indivíduo; 

II. que politicamente o Fascismo defende um 
Estado corporativo e descentralizado no qual 
seus diversos órgãos sejam independentes; 

III. que, na concepção fascista, o Estado deve ser 
o principal educador e o promotor da vida 
espiritual; 

IV. que o fascismo é a mais pura forma de 
democracia, tendo clara influência dos teóricos 
políticos liberais. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as 
afirmativas CORRETAS.  
a) I e III.    
b) I e III.    
c) II e IV.    
d) I e IV.    
e) III e IV.    
   
8. (Udesc 2014)  Analise as proposições que se 
referem ao período entre a I e a II Guerra Mundial 
na Europa, e marque (V) para verdadeira e (F) 
para falsa. 
 
(     ) As condições do tratado de paz que encerrou 

a I Guerra Mundial e obrigou a Alemanha a 
pagar pesadas indenizações de guerra foi 
um dos fatores que contribuiu para a 
ascensão do partido de Adolf Hitler ao poder. 

(     ) Com a necessidade dos homens irem para o 
front de guerra, as mulheres foram 
convocadas a trabalhar em postos de 
trabalhos, normalmente ocupados pelos 
homens, como por exemplo, nas indústrias 
metalúrgicas e de armamentos. 

(     ) O período do entre guerras foi marcado por 
revoltas e greves dos trabalhadores em 
muitos países europeus, devido às 
condições de trabalho e à carestia. Em 
muitos países este foi um fator que levou 
governos autoritários e nacionalistas ao 
poder. 

(     ) Este período foi marcado pelo surgimento da 
televisão, meio de comunicação que foi 
muito utilizado pelos governantes para fazer 
propaganda de suas políticas sociais durante 
a II Guerra Mundial. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
correta, de cima para baixo.   
a) F – V – V – V     
b) V – V – V – F     
c) V – V – F – V     
d) V – V – V – V     
e) V – F – V – V     
   
9. (Upf 2014)  Em poucas semanas, o mundo 
estará rememorando o primeiro centenário do 



assassinato, em Sarajevo (Bósnia), do arquiduque 
Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do 
Império Austro-Húngaro. Esse episódio 
desencadearia o grande conflito chamado de 
Primeira Guerra Mundial, o qual terminaria em 
1945, ao final da Segunda Guerra Mundial.  
 
Essa interpretação somente é verdadeira se 
considerado o fato de que:   
a) as duas guerras mundiais envolveram todos os 

países da Europa, além de suas colônias de 
ultramar.     

b) prevaleceu, antes da Segunda Guerra Mundial, 
o equilíbrio europeu, tal como havia ocorrido no 
período que precedeu a Primeira Guerra.     

c) apesar da paz do período entreguerras, a 
Segunda Guerra foi causada pelos tratados 
excessivamente rigorosos impostos ao final da 
Primeira Guerra, decorrentes da Paz de 
Versalhes de 1919.     

d) em ambas as guerras mundiais, o conflito foi 
travado por motivos ideológicos, muito mais do 
que imperialistas.     

e) ocorreram, entre as duas guerras mundiais, 
rebeliões e revoluções, como as da década de 
1910, que colocaram em risco o frágil equilíbrio 
europeu.     

 
   
10. O Comitê Olímpico Internacional (COI), em 
1931, escolheu Berlim como sede da XI Olímpiada 
que aconteceria no ano de 1936. A opinião 
mundial dividiu-se e muitos foram contra. O 
deputado comunista francês Florimond Bonte 
afirmou: “Ir à Berlim é aceitar tornar-se cúmplice 
dos carrascos”. Nos Estados Unidos, as 
universidades de Long Island, Notre Dame e Nova 
York recusaram ceder seus atletas para a 
seleção. Na Europa, alguns grupos tentaram 
promover jogos alternativos para concorrer como 
os jogos Olímpicos daquele ano. Na Alemanha, o 
partido Nazista também se posicionou contra, 
entretanto, em 1933 Hitler ao assumir o poder 
mudou de opinião, visto que os jogos serviriam 
como   
a) cilada para sequestrar atletas importantes que 

seriam usados como reféns na guerra.     
b) motivo para entender que se tratava de um 

infame festival promovido pelos judeus.     
c) propaganda e oportunidade de mostrar para o 

mundo a suposta superioridade ariana.     
d) oportunidade de encontrar políticos importantes 

do mundo nas delegações atléticas.     
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gabarito:   

 
Resposta da questão 1: 

 [B] 
 
Verdadeira. 
Verdadeira. 
Falsa. O fascismo, assim como o nazismo, fez amplo uso de 
propaganda estatal para sustentar a ideologia do regime; 
Verdadeira. 
Falsa. O fascismo atingiu outros países da Europa, como 
Espanha e Portugal.   
 
Resposta da questão 2: 

 [D] 
 
Anschluss é o termo alemão que designa anexação. Em 
História, é usada para designar a anexação político-militar da 
Áustria pela Alemanha em 1938.   
 
Resposta da questão 3: 

 [A] 
 
A questão remete a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. As 
assertivas [II] e [III] estão incorretas. O grande número de 
mortos na Segunda Guerra Mundial está vinculado ao 
holocausto contra os judeus bem como as grandes batalhas 
como a “Batalha de Stalingrado” de 1943. Os recursos 
tecnológicos foram utilizados à serviço da violência contra os 
inocentes civis através do uso de aviões, gases, bombas 
atômicas, etc.   
 
Resposta da questão 4: 

 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. A questão remete aos 
regimes totalitários que surgiram na primeira metade do 
século XX na Itália e Alemanha. As principais características 
do “Nazifascismo” são: Estado forte que controla a 
sociedade, monopartidarismo, nacionalismo, militarismo, 
expansionismo, entre outras. Criticava a democracia, o 
individualismo, liberalismo, o parlamentarismo e as ideias 
comunistas. Os Meios de Comunicação de Massa (cinema, 
rádio, etc.) foram utilizados na Alemanha, de Hitler, e na 
Itália, de Benito Mussolini, para defender os valores destes 
regimes. Itália e Alemanha foram prejudicadas na Primeira 
Guerra Mundial e acabaram adotando uma postura 
nacionalista-militarista-expansionista para tentar recuperar o 
prejuízo. Infelizmente, alguns jovens em várias partes do 
mundo (incluindo Brasil) possuem certa simpatia por aquelas 
ideias nazifascistas e adotam posturas racistas e 
homofóbicas.   
 
Resposta da questão 5: 
 

 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 

A primeira representação, que mostra o território alemão até 
certo ponto “pequeno” ante outros países europeus, ao trazer 
a inscrição “Alemanha, a nação agressora?”, em parte, 
justifica a tentativa de expansão territorial alemã. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 

A cartografia apresenta elementos técnicos e elementos 
políticos e ideológicos. Neste caso, os mapas são utilizados 
no contexto da 2ª Guerra Mundial para justificar o 
expansionismo da Alemanha, uma vez que uma das 
potências adversárias, o Reino Unido, tinha um império com 
colônias em diversos continentes (Índia, Canadá, Austrália, 
parte da África etc.).   
 
Resposta da questão 6: 

 [C] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Entre as 
características do Nazismo na Alemanha podemos citar o uso 
da propaganda para defender o regime, a violência contra 
negros, eslavos, ciganos, homossexuais e, principalmente, os 
judeus. O empresariado com medo do comunismo apoiou o 
nazismo e suas práticas totalitárias. Este regime não foi 
liberal e democrático. As demais alternativas estão incorretas.   
 
Resposta da questão 7: 

 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Benito Mussolini 
chegou ao poder em 1922 através da “Marcha sobre Roma”, 
porém dividia o poder com o Rei Vítor Emanuel. 
Gradativamente o “Duce” foi centralizando o poder em suas 
mãos. A afirmativa [I] está correta, pois Mussolini em seus 
discursos sobre o termo fascista enfatizava a supremacia do 
Estado sobre o indivíduo, o Estado dominava toda a esfera 
social. Com esse mesmo entendimento, o Estado como 
principal agente formador do social, podemos dizer que a 
afirmativa [III] está correta ao se referir ao Estado fascista 
como principal “educador e promotor da vida espiritual”. A 
afirmativa [II] está errada considerando que o Estado era 
centralizador. A afirmativa [IV] está errada, pois o Estado 
fascista era antidemocrático e criticava as ideias liberais.   
 
Resposta da questão 8: 

 [B] 
 
A última proposição é falsa porque a maior veículo de 
comunicação usado durante a Segunda Guerra foi o rádio, e 
não a televisão.   

 
Resposta da questão 9: 

 [C] 
 
Uma das razões para a ascensão do Nazismo ao poder e 
para o início da Segunda Guerra foram as duras sanções do 
Tratado de Versalhes à Alemanha. Arrasados, os alemães 
desenvolveram um grande sentimento de revolta e vingança, 
que ganhou força a partir das ações de Adolf Hitler, 
desencadeando o segundo grande conflito mundial.   
 
Resposta da questão 10: 

 [C] 
 
Somente a proposição [B] está correta. A questão remete 
para a realização dos Jogos Olímpicos no contexto da 
Alemanha Nazista. Hitler, o líder nazista da Alemanha, 
entendeu a importância da realização dos jogos olímpicos na 
cidade de Berlim como forma de propaganda política 
ideológica, demonstrar ao mundo a (pseudo) superioridade 
da raça ariana. Desde a década de 1930 começou o uso 
político e econômico dos esportes. As demais alternativas 
estão incorretas.   

 


