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 Nazi-fascismos e o Caminho da Guerra 
 
1. A primeira produção cinematográfica de propaganda nitidamente antissemita foi Os Rotschilds 
(1940), de Erich Waschneck. Ambientado na Europa conturbada pelas guerras napoleônicas, o 
filme mostrava como essa importante família de banqueiros judeus beneficiou-se das discórdias 
entre as nações europeias, acumulando fortuna à custa da guerra, do sofrimento e da morte de 
milhões de pessoas. O judeu é retratado como uma criatura perigosa, de mãos aduncas, rosto 
encarniçado e olhar sádico e maléfico.  

 
PEREIRA, W. “Cinema e genocídio judaico: dimensões da memória audiovisual do nazismo e do 

holocausto”. In: Educando para a cidadania e a democracia. 6ª Jornada Interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: SME; UERJ, jun 2009 (fragmento).  

 
Os Rotschiids foi produzido na Alemanha nazista. A partir do texto e naquela conjuntura política, o 
principal objetivo do filme foi   

a) defender a liberdade religiosa.     
b) controlar o genocídio racial.     
c) aprofundar a intolerância étnica.     
d) legitimar o expansionismo territorial.     
e) contestar o nacionalismo autoritário.    

 
 
2. Os mapas constituem uma representação da realidade. Observe, na imagem abaixo, dois 
mapas presentes na reportagem intitulada Um estudo sobre impérios, publicada em 1940. 
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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    

   
 
3. O Fascismo se configurou no século XX a partir da crise que a sociedade capitalista viveu após 
a Primeira Guerra Mundial. O Nazismo foi o regime fascista totalitário mais intenso, pregava a 
raça pura e a eliminação sistemática de outros povos. Estas ideias, porém nasceram em séculos 
anteriores. Germes das ideias nazistas podem ser apontados em correntes de pensamento como:  

a) o determinismo biológico que explicava as diferenças entre os povos pelas características 
raciais.    

b) o evolucionismo que explicava a superioridade da raça europeia.    
c) a teoria da cultura que confirmava a superioridade da população europeia.    
d) o Fascismo presente no Imperialismo do século XIX.    
e) o Franquismo nascido na Espanha que visava eliminar a população basca.    

   
 
4. As Brigadas Internacionais foram unidades de combatentes formadas por voluntários de 53 
nacionalidades dispostos a lutar em defesa da República espanhola. Estima-se que cerca de 60 
mil cidadãos de várias partes do mundo — incluindo 40 brasileiros — tenham se incorporado a 
essas unidades. Apesar de coordenadas pelos comunistas, as Brigadas contaram com membros 
socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas. 
 

SOUZA, I. I. A Guerra Civil Europeia. História Viva, n. 70, 2009 (fragmento). 
 
A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 1930. A 
perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi o(a)  

a) crítica ao stalinismo.    
b) combate ao fascismo.    
c) rejeição ao federalismo.    
d) apoio ao corporativismo.    
e) adesão ao anarquismo.    
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 Gabarito 

 
1. C 

Umas das principais “frentes” do Nazismo de Hitler era o racismo, praticado, principalmente, 
contra judeus, africanos e ciganos. Esses grupos eram acusados de serem os responsáveis pelos 
males da Alemanha e, por isso, eram perseguidos, torturados e mortos. Estima-se que o Nazismo 
tenha matado 5 milhões de judeus.   
 

2. B 
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. 
 
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.).   
 

3. A 
Somente a alternativa [A] está correta. Com o término da Primeira Guerra Mundial em 1918 a 
Europa estava mergulhada em grave crise econômica que prejudicava muito os trabalhadores. 
Enquanto o capitalismo estava em profunda crise, o comunismo na URSS começou a dar sinais 
de melhora através da NEP. Desta forma, o operário europeu começou a se organizar em 
partidos de esquerda ameaçando o capitalismo. Assustada a burguesia apoiou regimes totalitários 
para impedir a implantação do comunismo. Assim surgiram regimes como o Fascismo Italiano e o 
nazismo Alemão. O Nazismo alemão, por sua vez, defendia a tese da superioridade racial ariana. 
Estas ideias não são novas, remetem ao determinismo biológico que atribuía às capacidades 
físicas, intelectuais, psicológicas à questão racial. As demais alternativas estão incorretas. O 
Fascismo não estava presente no Imperialismo do século XIX.   
 

4. B 
O movimento fascista – incorporado pela Itália e pela Alemanha, onde ficou conhecido como 
Nazismo – ganhou corpo na Europa a partir da década de 1930. Sistematizado a partir de atitudes 
autoritárias (como o unipartidarismo, a censura e o racismo), o fascismo foi responsável por 
alguns episódios violentos no Velho Continente, o que fez surgir uma série de movimentos 
contrários a ele.   
 
 
 
 
 
 
 

 


