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01. O nazismo criou uma divisão da própria história baseado na recuperação dos ideais de grandeza medieval do sacro Império romano-
germânico e do processo de unificação alemã articulado por Otto Von Bismarck. A ideia de Hitler era recuperar os valores antigos de 
raça, nobreza, hierarquia e vastidão imperial.

 Resposta: A

02. O autoritarismo ocidental, geralmente, ocorre em momentos onde a maioria da população passa por momentos de fome e de 
desesperança com a ordem vigente democrática e passa a acreditar em “salvadores” da pátria que insuflam o nacionalismo e ideologias 
militaristas e racistas que conseguem iludir a população humilde. Como consequência, o autoritarismo passa a ser a solução viável 
e imediata que destruiria o desemprego, os baixos salários, a violência social e a própria crise. Foi nesse ambiente do pós Primeira 
Guerra Mundial que a direita nazista e a esquerda espartaquista abalou os alicerces do frágil liberalismo da República de Weimar na 
Alemanha. Como resultado, Hitler chegou ao poder por via eleitoral e no momento posterior promoveu a Segunda Guerra Mundial 
e o holocausto.

 Resposta: B

03. A guerra civil espanhola pode ser vista como um ensaio da Segunda Guerra Mundial, pois as vitoriosas forças nazifascistas, que 
destruíram a cidade basca de Guernica foram confrontadas pelos fracos grupos libertários representados pelas Brigadas Internacionais. 
Esses grupos eram compostos por inúmeros liberais e comunistas, muitos deles eram voluntários de inúmeras regiões do planeta. 
Semelhante ao início da Segunda Guerra Mundial, as forças do “Eixo” esmagam as forças do Governo republicano inplantando uma 
temerosa ditadura centralizada na figura do generalismo Franco.

 Resposta: D

04. A questão do poder estatal é um assunto que possui uma vasta rede de debates, já que representa a relação entre os detentores 
da autoridade e a sociedade civil. Quando comunidades da Pré-História (comunismo primitivo) começaram a se agrupar numa vasta 
agricultura, no Oriente Médio, criaram o Estado com o sistema do Modo de Produção Asiático inserindo uma ditadura teocrática. No 
final da Idade Moderna, o Iluminismo propôs o Estado Liberal Burguês que destruísse o Autoritarismo do Absolutismo monárquico do 
antigo regime, contudo o Iluminismo teve maior radicalização com as ideias de Rousseau que defendia a República com voto universal. 
Entretanto, a questão tem como foco o poder carismático que é próprio do nazifascismo onde a propaganda e a doutrinação ideológica 
são elementos vitais para que o líder controlasse a sociedade com plataforma xenófoba, racista e autoritária.

 Resposta: B

05. O governo nazista se aproximou de uma suposta ideologia científica para que suas ações fossem dotadas de uma “lógica” que gerassem 
imensos resultados. Esse pensamento misturado ao racismo levou à busca de atitudes onde a destruição dos direitos humanos se 
tornasse política do Estado e compusesse o cotidiano da população, que numa doutrinação, passaria a apoiar. Diante dessa realidade 
pré-computador, a international Business Machines “IBM” de capital norte-americano organizou um eficiente processo de buscar 
judeus num país que estava galopando para o holocausto.

 Resposta: C
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