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1- (UNICAMP) Em 1938, comentando os bons resultados do futebol brasileiro na Copa do Mundo da França, o sociólogo 
Gilberto Freyre afirmou: 
Creio que uma das condições de vitória dos brasileiros nos encontros europeus prende-se ao fato de termos tido a coragem 
de mandar à Europa desta vez um time francamente afro-brasileiro. Tomem os arianistas nota disto.( (Correio da Manhã, 
Rio de Janeiro, 15/06/1938) 
a) Identifique o contexto histórico europeu que permitiu esse comentário de Gilberto Freyre. 
 

 
b) O que é arianismo e quais seus resultados mais cruéis na Europa desse período? 

 
2- (UFJF) Sobre o contexto de emergência do nazi-fascismo na Europa, marque a alternativa CORRETA: 
a) Período marcado pela descrença na democracia, em diversas nações europeias. 
b) Período de declínio do Nacionalismo, principalmente nos países que foram derrotados na I Grande Guerra. 
c) Período de grande prosperidade das economias nacionais, especialmente nos países que compunham a aliança vitoriosa 
na I Guerra Mundial. 
d) Período marcado pelo chamado “fim das ideologias” e pela expansão do Liberalismo. 
e) Período de paz entre as nações e tolerância racial e étnica nos países ocidentais. 
 
3- (UFFG) Do início do movimento fascista na Itália é licito afirmar que:  
a) Começou como urna aglutinação dos partidos políticos minoritários.  
b) Sofreu visível influência do nazismo.  
c) Foi notadamente liberal e democrático. 
d) Apresentava fortes conotações racistas. 
e) Cresceu sob a liderança de Benito Mussolini. 
 
4- (PUC – MG) Os regimes de exceção (totalitarismo) que se estabeleceram durante o período do entre - guerras 
fundamentavam-se:  
a) no fortalecimento do sistema partidário.  
b) na oposição às manifestações de religiosidade.  
c) na edificação de um Estado forte e onipresente.  
d) na valorização dos princípios liberais.  
e) no estabelecimento dos direitos individuais.  
 
5- (PUC-MG – 1998) Após a I Guerra Mundial, surgem movimentos fascistas em alguns países da Europa. Esses 
movimentos se originam: 
a) da organização de grupos de extrema direita. 
b) da falência geral dos projetos de paz. 
c) das manifestações de caráter antissemita. 
d) da oposição ao fortalecimento do Estado. 
e) da luta contra as políticas imperialistas. 
 

 

 



6- (Viçosa) Karl Radek, um militante comunista espantado com os resultados eleitorais do partido nazista em 1930, chamou 
a atenção para o fato de que se tratava de um “partido sem história” desconhecido da literatura burguesa e da socialista, 
uma ilha isolada na vida política alemã. Na realidade, novo enquanto partido, o NSDAP estava agrupando muitas propostas 
que nacionalistas, conservadores e até mesmo esquerdistas vinham levantando há tempos na Alemanha. O resultado final 
desse amálgama redundou num projeto contra-revolucionário que deu certo, até que a “máquina” ficasse louca, sem 
controle, no dizer de Félix Guattari. (LENHARO, Alcir. Nazismo. O triunfo da vontade. São Paulo: Ática, 1986, p. 17). 
Baseando-se na leitura do fragmento acima e nos seus conhecimentos, responda as questões abaixo: 
a) Quais os dois principais regimes totalitários que surgiram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa? 

 
b) Cite uma característica importante dos regimes totalitários, citados no item anterior. 

 
c) Como se explica o triunfo eleitoral do partido nazista naquele período? 

 
7- O período entre guerras assinalou, na Europa, a crise da sociedade liberal e a ascensão dos regimes totalitários. Sobre a 
época do nazi-fascismo, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA: 
a) Nos países derrotados na Primeira Guerra Mundial, como a Alemanha, a crise assumiu formas violentas, originando o 
nazismo. 
b)  Na Itália, o "Duce" governou através de decretos e foi assessorado pelo "Grande Concelho Fascista". 
c) O regime fascista combateu vigorosamente as ideias defensoras do corporativismo. 
d) O primeiro ato agressivo da Alemanha Nazista foi o bombardeio à cidade de Guernica (1936), em apoio às forças fascistas 
de Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola. 
e) O arianismo defendido por Hitler acabou levando a morte de cerca de seis milhões de judeus, além de ciganos, religiosos 
e homossexuais. 
 
8- (UNICAMP) Em 1933, o movimento nazista assume o poder na Alemanha, transformando Hitler no chefe da nação e 
fundador do III Reich. O Estado alemão deixa de ser nazista somente ao fim da Segunda Guerra Mundial. 
a) Quais os princípios nazistas que levaram à união do povo alemão num único Reich? 
 

b) Qual o papel da guerra na política do III Reich? 
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