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Nazi-fascismos e o Caminho da Guerra 
 
1. (UNITAU) O nazismo e o fascismo surgiram: 

a) do desenvolvimento de partidos nacionalistas, com pregações em favor de um Executivo 
forte, totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da 
desorganização surgida após a Primeira Guerra Mundial;  

b) da esperança de conseguir estabilidade com a união das “doutrinas liberais” de tendências 
individualistas;  

c) com a instituição do parlamentarismo na Itália e na Alemanha, agregando partidos 
populares;  

d) com o enfraquecimento da alta burguesia e o apoio do governo às camadas lideradas 
pelos sindicatos socialistas;  

e) do coletivismo pregado pelos marxistas. 
 
 
2. (FUVEST) A ascensão de Hitler ao poder, no início dos anos trinta, ocorreu: 

a) pelas mãos do Exército alemão, que quis desforrar-se das humilhações impostas pelo 
Tratado de Versalhes;  

b) através de uma ação golpista, cuja ponta de lança foram as forças paramilitares do Partido 
Nazista;  

c) em consequência de uma aliança entre os nazistas e os comunistas;  
d) a partir de sua convocação pelo presidente Hindenburg para chefiar uma coalizão 

governamental;  
e) através de uma mobilização semelhante à que ocorreu na Itália, com a marcha de 

Mussolini sobre Roma.  
 
 
3. (UFSC) Os regimes totalitários, que polarizaram a política europeia no período entre guerras 
(1919-1939), apresentam muitos aspectos comuns, conservando cada um suas peculiaridades.  
 
Assinale os aspectos que caracterizam o nazismo.  

01)  Ocorreu na Alemanha 
02) Racismo  
04) Antissemitismo  
08) Internacionalismo  
16) Antimarxismo  
32) Ocorreu na Itália  

 
 
4. (Puc-Camp) uma das leis baixadas por Mussolini dizia o seguinte: “...nenhuma questão 
será incluída na ordem do dia no Parlamento sem a ordem do chefe de Estado”. Assim, o 
Parlamento:  

a) adquiriu o poder moderador entre os interesses da população e do poder executivo;  
b) passou a representar o equilíbrio das forças nacionalistas e internacionalistas;  
c) ficou reduzido a um simples órgão referendativo;  
d) superou sua ação puramente legislativa, adquirindo também uma função judicial;  
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e) restabeleceu o seu poder de fato em discutir assuntos só pertinentes aos interesses 

nacionais. 
 
 
5.  (UFES) A Guerra Civil Espanhola (1936 - 1939), em que mais de 1 milhão de pessoas perdeu 
a vida, terminou com a derrota dos republicanos e com a subida ao poder do general Francisco 
Franco.  
 
O Estado Espanhol, após a vitória de Franco, caracterizou-se como: 

a) democrático com tendências capitalistas;  
b) democrático com tendências socialistas;  
c) populista de esquerda;  
d) totalitário de direita;  
e) totalitário de esquerda.  

 
 
6. (FGV) Entre as duas Guerras Mundiais (1919 - 1939), ocorreram alguns fatos históricos 
relevantes. Merecem destaque a:  

a) ascensão da República de Weimar, a eclosão da Guerra da Coréia e a proclamação da 
república do Egito;  

b) quebra da Bolsa de Nova Yorque, a proclamação da República Popular da China e a 
criação do estado de Israel;  

c) deflagração da guerra entre Grécia e Turquia, a eleição  de presidentes socialistas na 
França e em Portugal e a constituição do Pacto de Varsóvia;  

d) ascensão do nazismo na Alemanha, o início da Nova Política Econômica na Rússia e a 
deflagração da Guerra Civil na Espanha;  

e) ascensão do fascismo italiano, a criação do Mercado Comum Europeu e a invasão do 
Afeganistão pela União Soviética.  

 
 
7. (UDESC) 1. "Ao contrário das velhas organizações que vivem fora do Estado, os nossos 
sindicatos fazem parte do Estado." (Mussolini)  
 
2. "Defender os produtores significa combater os parasitas. Os parasitas do sangue, em primeiro 
lugar os socialistas, e os parasitas do trabalho, que podem ser burgueses ou 
socialistas." (Mussolini)  
 
3. "Mesmo neste momento, tenho a sublime esperança de que um dia chegará a hora em que 
essas tropas desordenadas se transformarão em batalhões, os batalhões em regimentos e os 
regimentos em divisões." (Hitler)  
 
4. "Aqueles que governam devem saber que têm o direito de governar porque pertencem a uma 
raça superior." (Hitler)  
 
Nas citações acima, encontramos algumas das principais características do nazismo e do 
fascismo. Identifique-as, ordenadamente, nas alternativas abaixo:  

a) Expansionismo, nacionalismo, romantismo, idealismo.  
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b) Corporativismo, anticomunismo, militarismo, racismo.  
c) Totalitarismo, socialismo, esquadrismo, antissemitismo.  
d) Liberalismo, comunismo, antimilitarismo, corporativismo.  
e) Pacifismo, não intervencionismo, industrialismo, antissemitismo.  
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Gabarito 

 
1. A 
2. D 
3. 01; 2; 4; 16; 
4. C 
5. D 
6. D 
7. B 


