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01. A questão aborda a influência do totalitarismo, fenômeno político do século XX, que mobilizou grandes segmentos da sociedade em 
vários países. Ao mesmo tempo em que mobilizou massas, o totalitarismo caracterizou-se pelo sectarismo, destruindo a autonomia 
dos indivíduos ao arregimentá-los a partir de uma ideologia imposta pelo terror, a fim de evitar a dissidência.

 Resposta: A

02. Os principais conflitos ocorridos na primeira metade do século XX relacionam-se com crises do capitalismo, já que a ascensão da 
industrialização alemã colocava em risco a estrutura neocolonial da imperialista Entente, principalmente a anglo-francesa, o que pode 
ser observado pelas duas guerras mundiais. Vale salientar que havia profundas divergências nas potências europeias oriundas de 
reacomodações territoriais, ideológicas e econômicas provocadas pela ascensão dos junkers germânicos. Foi nesse contexto inicial do 
século XX que o nacionalismo e o totalitarismo foram semeados, dando origem ao revanchismo francês, ao pan-eslavismo czarista, 
ao pan-germanismo e, posteriormente, ao nazifascismo.

 Resposta: A

03. A personalidade é um produto cultural. Pessoa é o indivíduo que, de simples organismo biológico, tornou-se um ser social, desenvolvendo 
a sua autoconsciência. Para se tornar um ser social, a criança, logo ao nascer, começa o seu processo de socialização. Essa socialização 
consiste em um longo aprendizado, cuja finalidade é interiorizar normas, valores e comportamentos da cultura em que nasceu. O 
aprendizado social se dá através de processos formais e informais. Entre esses últimos se destaca a imitação, tendência que a criança 
tem de repetir o comportamento de pessoas com as quais mais de perto convivem ou observam. A identificação é o processo pelo 
qual a criança vivencia outra personalidade, imitando-lhe as atitudes. A identificação da criança com o pai é comum nas comunidades 
rurais; não o é, porém, nas sociedades urbanas, onde ela se identifica com os heróis das revistas em quadrinhos e os dos filmes de 
televisão, sem um mínimo de criticidade.

 Resposta: C

04. O primeiro texto transmite a ideologia racista criada pelo nazismo que inspirou a construção dos campos de concentração na Segunda 
Guerra Mundial, já que via os “não arianos, como judeus, ciganos, eslavos etc, como empecilhos ao desenvolvimento e à concretização 
da purificação da raça germânica”. O segundo texto mostra que o obstáculo para o progresso da humanidade é a existência do 
capitalismo imperialista que corrompe a sociedade ao concentrar as riquezas nas mãos de poucos em cada nação. Ou seja, o primeiro 
fragmento possui uma estrutura racial, enquanto o segundo possui uma visão social ligada ao socialismo bolchevique.

 Resposta: B

05. A tragetória política de Hitler para conquistar o poder político foi excepcional, pois era uma personagem insignificante para os grandes 
partidos políticos e conseguiu galgar o controle do Estado e centralizá-lo numa semelhança com a figura do kaiser. A chegada de 
Hitler ao poder explica-se pelo seu carisma e, paulatina, aproximação para as famintas massas populares que estavam num estado de 
miséria devido ao Tratado de Versalhes e à Crise de 29. Hitler pareceu ao povo ser uma solução rápida e efetiva aos graves problemas 
e quando chegou o governo oxigenou a economia criando empregos através de obras públicas das indústrias bélicas que comungavam 
com o pensamento militarista nazista. Com o crescimento da economia e de uma eficaz lavagem cerebral, grande parte da população 
germânica, inclusive os jovens deram um proeminente apoio ao II Reich. Essa política nazista criou nefastas ações que foram perseguidas 
pelo internacional Tribunal de Nuremberg onde muitas foram catalogadas como crime contra a humanidade. 

 Resposta: B

06. A ideologia fascista criada por Benito Mussolini e propagada por Hitler é defensora do capitalismo e por isso inimiga declarada do 
socialismo bolchevique soviético ou do espartaquista germânico. Defende a perseguição a grupos humanos que são, supostamente, 
inferiores e propensos à degeneração biológica e ética como a dos judeus, ciganos e eslavos por intermédio do uso da força como pode 
ser observada nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O fascismo não permite a liberdade de pensamento 
e se nutre de discursos eloquentes baseados em chavões, bem como em líderes que representariam a pureza e o “correto” senso de 
verdade social que defenderia os injustiçados da opressão externa (xenofobia). Mussolini criou o corporativismo no intuito de controlar 
os sindicatos para, através de uma política pelega, evitar que a luta de classes aumentasse prejudicando o lucro da burguesia.

 Resposta: E

07. A República de Weimar possuía grande ligação com o liberalismo parlamentar, mas não conseguiu inserir no cotidiano do povo 
alemão o conceito de cidadania devido às crises causadas pelo Tratado de Versalhes no pós Primeira Guerra Mundial, bem como pela 
quebra da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929. Essas instabilidades foram massacrantes para a população carente alemã que 
passou a buscar soluções radicais como a direitista nazista, liderada por Hitler, ou a esquerdista, capitaneada por Rosa de Luxemburgo, 
que defendia o internacionalismo socialista proletário. Nesse embate, a xenofobia hitlerista venceu e introduziu na Alemanha uma 
ideologia de extrema violência e de segregação racista defensora do capitalismo de extrema direita destruindo o senso de liberdade e 
de cidadania do capitalismo liberal.

 Resposta: C
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08. As crises causadas pela Primeira Guerra Mundial, pelo “crack” da bolsa de Nova Iorque e pela ascensão do socialismo soviético levaram 
a burguesia a apoiar a extrema-direita, representada por Hitler na Alemanha e por Mussolini na Itália, mas que tinha defensores na 
Espanha como o general Franco, e em Portugal, como Salazar, que implantaram grandes ditaduras. O nazifascismo conseguiu proteger 
os interesses capitalistas em seus países, mas implantou um período de ressentimento, de ódio xenófobo e de violência racial.

 Resposta: E

09. O nazifascismo empreendeu o ensino, não com o objetivo de fortalecer os valores humanos e de cidadania, mas sim para doutrinar 
os jovens no sentido de criar uma “massa” humana que não questionasse as orientações dos líderes ditatoriais, implantando um 
fundamentalismo político capitalista e racista.

 Resposta: C

10. A ideologia nazifascista se estrutura num engrandecimento do Estado capitalista numa afronta ao liberalismo criticando a lei da oferta 
e da procura, como, também, numa aceleração do militarismo na busca em reprimir violentamente as forças de esquerda como as 
socialistas. Na Alemanha, o pensamento da extrema-direita foi simbolizado pelo livro “Mein Kampf” escrito por Hitler enquanto 
esteve preso devido a uma mal sucedida tentativa de golpe onde o esboço ideológico dos futuros campos de concentração já se 
observa com nitidez. A Guerra Civil Espanhola pertence a um momento histórico onde já tinha havido o crescimento da estrutura 
militar germânica, fruto da política de apaziguamento britânica, e Hitler precisava aumentar sua área de ação antes da deflagração 
da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a ideologia fascista foi defendida pelo integralismo que buscava chegar ao poder num espírito 
nacionalista representado pela expressão “anauê” se aproximando da aristocracia e de setores da burguesia, além de grupos da classe 
média temerosos com a ascensão do PCB.

 Resposta: D


