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 Nazismo (3ª Série) 

 
1. (Enem PPL 2012) “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. (Enem 2009)  Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente 
na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. 
Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e 
obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a 
sustentação do nazismo, na Alemanha, e do fascismo, na Itália, Espanha e Portugal. 
 
A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se  

a) Pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao 
regime.    

b) Pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como 
cidadãos.    

c) Pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava os jovens como exemplos a 
seguir.    

d) Pelo diálogo, ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças 
conservadoras.    

e) Pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários.  
 
 
 


