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FASCISMO 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO  

 
Semana 27 – Atividades 

 
01. Dentro e fora dos campos [de concentração], as SS levaram até as últimas consequências a política 

racista e expansionista do nazismo. A princípio, os presos políticos eram os mais visados para serem 
enviados aos campos. Esse tratamento era também dispensado aos grevistas, sabotadores e adeptos 
da resistência, mesmo nos territórios estrangeiros. O leque de perseguidos abriu-se na direção de 
judeus, ciganos, presos comuns, doentes mentais, padres e clérigos, homossexuais.  

 

(Alcir Lenharo. Nazismo, o triunfo da vontade, 1986.)  
 

O trecho analisa a atuação das SS, tropas nazistas, e estabelece um vínculo entre sua  
a) concepção de militarização da sociedade alemã e a disposição de aliar-se a grupos políticos de 

esquerda.  
b) ação de controle político e social e o conjunto de valores e princípios excludentes que movia o 

nazismo.  
c) proposta de disciplinarização da sociedade alemã e o respeito às práticas econômicas e políticas 

liberais.  
d) intenção de implantar uma ditadura na Alemanha e a ideologia marxista que servia de base ao 

pensamento nazista.  
e) articulação com sindicatos de trabalhadores e o posicionamento político direitista que caracterizava 

o nazismo. 
 
02. A propaganda foi um dos pilares da ascensão do regime nazifascista. Confiada ao Ministro Joseph 

Goebbels, foi cuidadosamente planejada. A imagem a seguir faz referência ao documentário 
encomendado por Hitler à cineasta Leni Riefenstahl acerca do Congresso Nacional Socialista Alemão  

 
 

Considerando as informações contidas na capa do documentário, pode-se concluir que uma das 
características do projeto nazifascista é a seguinte:  
a) Manutenção das estruturas políticas da Alemanha do pós-guerra para marcar o equilíbrio e a 

sintonia entre os poderes.  
b) Utilização de símbolos para resgatar o esplendor da Alemanha nas primeiras décadas do século 

XX.  
c) Grandes manifestações de massas para fortalecer o caráter democrático do projeto.  
d) Mobilização das massas por meio de paradas, desfiles monumentais e discursos inflamados para 

conquistar o apoio ao projeto.  
e) Equilíbrio de poder entre o grupo que compunha a cúpula nazista para fazer com que as decisões 

fossem coletivamente tomadas. 
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03. Eu mesmo vivi isso nas trincheiras, lá onde as pessoas se lançavam nas piores cortinas de fogo para 
salvar o seu “totó”, ou dividiam suas rações guardadas, quase de forma fraternal, com um vira-lata 
qualquer. Vê-se também que a guerra não revela no homem apenas os sentimentos mais severos, 
mas também os mais suaves, ternos. A batalha, em muitos sentidos, esculpe um homem melhor. O 
homem simples batalha com um bloco bruto e sai dele como um perfeito amigo dos animais com 
desejo implacável de fazer o que for preciso. E é aí que esse homem simples, esses milhares de 
soldados e amigos de gatos, não dizem: “Vamos com mais calma, no pior dos casos os cidadãos 
morrerão de fome um pouco mais devagar” Mas, em vez disso, dizem: “Avante com a bomba! Com 
essa ordem, chegaram à conclusão correta!” Assim se reconhecem os colaboradores certos.  
 
As obras de ficção, muitas vezes, se inspiram nos acontecimentos históricos, para recriá-los em sua 
narrativa. Dessa forma, o trecho do romance de Timur Vermes caracteriza o pensamento  
a) dos sacerdotes do Egito Antigo, que submetiam o poder dos exércitos ao seu controle, divinizando 

o supremo governante.  
b) dos ideais da nobreza feudal, que se opunha aos princípios do pacifismo defendido pela Igreja 

Católica Medieval.  
c) de guerreiros muçulmanos, no processo de expansão islâmica do século VIII, que provocou a 

retração comercial das áreas sobre o domínio árabe.  
d) das guerras napoleônicas, quando a belicosidade francesa atrasou o processo de desenvolvimento 

do capitalismo europeu.  
e) do nazismo, cujo programa político pressupunha a militarização da sociedade alemã, em busca da 

conquista do “espaço vital”. 
 
04. 

“O fascismo não é apenas fundador de instituições. É também educador. Pretende reconstruir o 
homem, seu caráter, sua fé. Para atingir esse objetivo, o fascismo conta com a autoridade e disciplina 
capazes de penetrar no espírito das pessoas e aí reinar completamente.” Benito Mussolini O governo 
fascista italiano empenhou-se em fazer da educação pública um instrumento capaz de impor sua 
doutrina para toda a sociedade.  

 
O ideal básico da doutrina fascista era  
a) submeter o indivíduo à total obediência ao Estado, começando com a educação infantil e com a 

militarização da vida escolar.  
b) promover, para os jovens, competições esportivas e desfiles paramilitares, visando exaltar a 

capacidade intelectual dos indivíduos.  
c) a transformação das instituições educacionais, voltadas para a excelência do conhecimento 

acadêmico e intelectual.  
d) propagar a educação física e a preparação militar, capazes de dotar o indivíduo de uma mente 

analítica.  
e) exaltar a inteligência crítica e o bom desempenho acadêmico dos indivíduos, futuros construtores 

da nação. 
 


