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Exercícios de Fascismo Italiano, República de 
Weimar e Nazismo 

 
1. (Fuvest) O período entre as duas guerras mundiais (1919-1939) foi marcado por: 

a) Crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica entre 
fascismo e comunismo. 

b) Sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna entre 
fascismo e comunismo. 

c) Estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre os E.U.A. e a U.R.S.S. 
para deter o avanço fascista na Europa. 

d) Prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da guerra fria entre os 
E.U.A e a U.R.S.S. 

e) Coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do capitalismo 
monopolista. 

 
 
2. 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, após a Primeira Guerra Mundial.  

b) Da esperança de conseguir estabilidade na união das "doutrinas liberais" de tendências 
individualistas. 

c) Com a instituição do parlamentarismo da Itália e na Alemanha, agregando partidos 
populares. 

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

e) Do coletivismo pregado pelos marxistas. 
 
 
3. (Cengranrio) Em relação ao período compreendido entre as duas guerras mundiais (de 1919 a 
39), caracterizado pela crise do Estado e da sociedade liberal, assinale a afirmativa correta: 

a) O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação racial e social visando a 
preparar a Alemanha para a expansão territorial. 

b) O fascismo encontrou dificuldades sucessivas para implantar o corporativismo, pois sofreu 
uma violenta oposição dos setores conservadores da burguesia e da classe média italiana. 

c) A ausência de uma política de autossuficiência obrigou os regimes nazifascistas a 
compensar suas deficiências econômicas com o expansionismo militar. 

d) A expansão da doutrina comunista na Europa, com a consolidação da Revolução Russa, 
favoreceu a Aliança com os comunistas italianos e alemães, cujo apoio propiciou a 
ascensão nazifascista. 

e) Nazismo e fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo e no totalitarismo, cuja 
política intervencionista buscava a estabilidade do Estado. 
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4. A experiência nazista alemã inaugurou uma nova modalidade na política: as grandes 
manifestações de massa. Todas as alternativas apresentam afirmações que contêm estratégias 
utilizadas na mobilização das massas no período nazista, EXCETO: 

a) O Fuhrer estimulou o uso do uniforme para dissimular as diferenças sociais e projetar a 
imagem dos alemães como uma nação coesa. 

b) O governo alemão atribuía enorme importância à política de rua pela capacidade de ela 
transmitir sensação de conforto e encorajamento à multidão. 

c) O governo nazista musicou, filmou e teatralizou os assuntos políticos para atrair a multidão 
aos eventos públicos. 

d) O governo alemão estimulou linchamentos e execuções em praça pública visando ao 
incitamento ideológico e à difusão do ódio racial contra os muçulmanos. 

e) Os nazistas organizaram paradas, desfiles e concentrações de rua como grandes 
espetáculos, com a intenção de emocionar e contagiar a multidão. 

 
 
5. (Puc) "O Fascismo italiano e o Nazismo alemão conquistaram o respaldo de muitos setores da 
população, conseguindo um financiamento junto à alta burguesia. Assim puderam resolver a crise 
do capitalismo, com a instalação de ditaduras de direita que garantiram a ordem do sistema, os 
lucros e as propriedades." Servindo de exemplo a muitos países também atingidos pelos efeitos 
da Grande Depressão, o totalitarismo: 

a) Reforçou o desenvolvimento armamentista, preparando o terreno para a eclosão da 
Segunda Guerra Mundial. 

b) Transformou a Alemanha no país mais rico e poderoso da Europa, ameaçada em sua 
supremacia apenas pela Dinamarca. 

c) Organizou e contribuiu para a evolução do bloco capitalista, sob o controle dos Estados 
Unidos. 

d) Desenvolveu a tendência de cooperação entre os Estados. 
e) Reacendeu as velhas disputas nacionalistas existentes, desde o século XIX, entre a Grécia 

e a Turquia. 
 
 
6. (Ufv) Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que NÃO representa uma característica 
da doutrina político-ideológica nazista: 

a) O racismo, que se baseia na alegação de que existe uma raça superior a todas as outras e 
que, devido a esta superioridade, ela tem o direito de governar ou mesmo eliminar as 
demais. 

b) O militarismo, que se explícita na alegação de que a guerra, para a nação dos indivíduos 
da raça superior, é algo positivo porque possibilita um fortalecimento ainda maior desta 
raça. 

c) O totalitarismo, que se fundamenta na alegação de que todos os interesses individuais 
devem estar subordinados à vontade e interesse do Estado. 

d) O expansionismo, que se expressa na alegação de que a nação constituída pelos 
indivíduos de raça superior tem o direito de conquistar o espaço territorial de outras 
nações. 

e) O internacionalismo, que se apoia na alegação de que a existência de nações impede o 
desenvolvimento da Humanidade, sendo necessária a destruição das barreiras nacionais, 
sejam culturais, políticas ou econômicas, em prol da constituição de uma sociedade 
mundial. 
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7. Os princípios da doutrina fascista podem ser resumidos nos seguintes aspectos: 

a) Primazia do cidadão sobre o Estado, mobilização de grandes massas urbanas contra 
ameaças às liberdades públicas. 

b) Nacionalismo, racismo, militarismo, hierarquização da sociedade, corporativismo e 
totalitarismo. 

c) Internacionalismo, anticapitalismo, cooperativismo, antimilitarismo, igualitarismo, 
pluripartidarismo e antissemitismo. 

d) Fortalecimento do Estado, democracia parlamentar, incremento das organizações 
operárias e liberalismo econômico. 

e) Racismo, nacionalismo, federalismo, cooperativismo, militarismo, sindicalismo, livre 
cambismo, anticlericalismo e desestatismo. 

 
 
8. (Cesgranrio) Entre Mussolini e Hitler, há em seus programas, pontos em comum, como a: 

a) Mobilização contínua das massas através de apelos nacionalistas e a manutenção de uma 
política de apoio aos socialistas. 

b) Ideia de centralização administrativa e o fortalecimento dos mercados de troca, 
principalmente ingleses. 

c) Organização militar da juventude e a não intervenção do Estado na vida econômica e 
política. 

d) Necessidade de fortalecimento do Estado e a adoção do corporativismo como base da 
reestruturação das relações sociais. 

e) Produção de um ideal bélico que acentuasse o gênio militar dos fascistas e a incorporação 
das minorias étnicas ao Estado com plena liberdade. 

 
 
9. (Ufrs) O Período Entre Guerras, como é conhecido o intervalo entre os dois conflitos mundiais, 
caracterizou-se pela chamada: 

a) Crise das democracias liberais, quando muitos países se encaminharam para regimes 
políticos de extrema-direita. 

b) Era das insurreições, devido à insatisfação das massas trabalhadoras, que criaram estados 
socialistas nos Bálcãs. 

c) Expansão colonial, marcada pela soberania europeia em toda a África e América. 
d) Democratização dos Estados, consequência das reformas eleitorais que consolidaram o 

sufrágio universal. 
e) Paz de compromisso, com o estabelecimento de vários tratados para sustentar a 

democracia liberal. 
 
 
10. No conjunto das ideologias e práticas empreendidas pelos regimes nazifascistas, 
consolidados no período do Entre Guerras (1919 -1939), identificamos características próprias do 
modelo fascista implantado na Itália. Dentre essas características destacamos o corporativismo, 
que pregava a: 

a) Perseguição racista às minorias étnicas, religiosas e o antissemitismo. 
b) Implantação imediata de um sistema econômico comunista. 
c) Limitação do autoritarismo político dos líderes fascistas. 
d) Integração das organizações sindicais com o governo do Estado fascista. 
e) Restrição da ação militar italiana aos territórios do norte da África. 
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