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Simulado sobre Período Entre-Guerras: 
Totalitarismos 

Concurso Professor de História 
 
01. (Ano:2018/Banca:FCC) No debate historiográfico, vários autores sustentam a tese de           
que, apesar de autoritário e repressivo, o Estado Novo brasileiro não pode ser considerado              
tipicamente fascista, pois lhe faltava 
a) um movimento miliciano controlado pelas Forças Armadas, uma polícia política           
organizada e uma política expansionista. 
b) um partido de massas oficial organizado em nível nacional, o investimento na formação              
de milícias paramilitares e uma política colonialista ou imperialista sobre os outros países. 
c) uma política ostensiva de propaganda de massas, uma constituição autoritária e o             
controle do Estado pelos altos oficiais do Exército. 
d) uma ideologia nacionalista, um partido único e centralizador e o uso do terror de Estado                
contra os oponentes. 
e) um ditador com amplos poderes, a instalação de campos clandestinos de concentração e              
o uso da censura sistemática nos meios de comunicação. 
 
02.(Ano:2016/Banca:FCM) O totalitarismo difere de outras formas de opressão política          
como o despotismo, a tirania e a ditadura. De acordo com Hannah Arendt (2012), sempre               
que o totalitarismo chegou ao poder foram criadas instituições políticas inteiramente novas e             
destruídas todas as tradições sociais, legais e políticas de um país. 
Analise as afirmativas abaixo sobre as características do totalitarismo e marque (V) para             
verdadeiro ou (F) para falso: 
( ) A destruição da esfera pública, isto é, destruir através do isolamento das pessoas de                
suas capacidades políticas. 
( ) Os habitantes de um país totalitário são enquadrados bilateralmente: ou são carrascos              
ou são vítimas da sua lei inseparável. O que o sistema totalitário precisa para guiar a                
conduta dos seus súditos é um preparo para que cada um se ajuste, igualmente, bem ao                
papel de carrasco e ao papel de vítima. 
( ) O reforço da esfera privada, promovendo a solidão e fazendo surgir o sentimento de                
pertencimento ao mundo. 
( ) O totalitarismo é uma forma de governo cuja essência baseia-se no terror e cujo princípio                 
de ação é a lógica do pensamento ideológico. 
( ) A introdução de um princípio inteiramente novo no terreno das “coisas-públicas” que              
dispensa, inteiramente, o desejo humano de agir. 
A sequência correta é 
a) F, V, V, V, V. 
b) V, F, V, V, F. 
c) V, V, F, V, V. 
d) F, V, V, F, F. 
e) V, F, F, V, F. 
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03. (Ano:2016/Banca:IF-TO) Quanto às características gerais que identificam dois dos          
regimes totalitários do período entre-guerras, nomeadamente o Fascismo e o Nazismo, é            
correto afirmar que ambos apresentam o/a, exceto:  
a) Hipertrofia do Poder Executivo.  
b) Antissemitismo.  
c) Nacionalismo. 
d) Anticomunismo.  
e) Militarismo.  
 
04. (Ano:2016/Banca:CESPE) No século passado, o fascismo e o comunismo foram           
correntes ideológicas presentes na política de muitos países. A respeito dessas correntes,            
julgue (C ou E) o item subsequente. 
Na Itália fascista e na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) de Stálin, a lei               
era instrumento de controle social, e não de proteção do indivíduo. 
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2016/Banca:CESPE) No século passado, o fascismo e o comunismo foram           
correntes ideológicas presentes na política de muitos países. A respeito dessas correntes,            
julgue (C ou E) o item subsequente. 
Comunistas e fascistas compartilhavam a convicção de que a luta de classes era o fator               
principal das mudanças históricas e de contenção dos nacionalismos. 
 
Certo  Errado 
 
06.(Ano:2016/Banca:CESPE) No século passado, o fascismo e o comunismo foram          
correntes ideológicas presentes na política de muitos países. A respeito dessas correntes,            
julgue (C ou E) o item subsequente. 
O VI Congresso do Comintern, a Terceira Internacional, de 1928, classificou os            
social-democratas como principais aliados do proletariado na luta contra o imperialismo. 
 
Certo  Errado 
 
07. (Ano:2016/Banca:CESPE) No século passado, o fascismo e o comunismo foram           
correntes ideológicas presentes na política de muitos países. A respeito dessas correntes,            
julgue (C ou E) o item subsequente. 
Fascistas e comunistas divergiam quanto à eficiência da intervenção do Estado na            
economia. 
 
Certo  Errado 
 
08. (Ano:2016/Banca:CONSULTEC) A associação de conceitos científicos com questões         
sociais e políticas ocorreu, em diversos contextos, ao longo da história das sociedades. Em              
alguns deles, pressupostos sem sustentação racional foram aceitos como verdades          

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-historia/  

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-historia/


 
 

http://simuladosquestoes.com.br/ 
 

científicas, como a crença na determinação genética como base de diferenciação e de             
classificação entre seres humanos. 
 
A alternativa que exemplifica a utilização desse tipo de contexto é a 
a) A defesa da política de cotas raciais, no Brasil, para manter a separação entre negros e                 
não negros nas universidades. 
b) Os movimentos religiosos contra a utilização de células-tronco em pesquisas genéticas. 
c) O aparecimento de movimentos neonazistas, no mundo atual, que justificam sua            
existência, baseando-se em conceitos pseudocientíficos. 
d) As políticas afirmativas norte-americanas, que promoveram a igualdade jurídica entre           
negros e brancos. 
e) As manifestações populares da Primavera Árabe, que desencadearam conflitos no           
Oriente Médio atual, a exemplo da Síria e do Egito. 
 
09. (Ano:2016/Banca:INSTITUTO CIDADES) Entre as principais características do Nazismo,         
destacou-se a sua concepção de uma “raça superior”, rótulo que pertencia à raça ariana,              
isto é, a raça branca e perfeita que teria se perpetuado na linhagem sanguínea dos povos                
germânicos que deram origem ao Estado alemão. Associada a essa concepção racista, que             
contribuiu para o genocídio dos judeus, há uma ideia que também caracteriza a ideologia              
nazista. Segundo esta ideia deveria ser “eliminado” da sociedade qualquer tipo de pessoa             
que apresentasse alguma deficiência mental ou física. Assim também como aperfeiçoar           
geneticamente uma geração perfeita de homens e mulheres, adequados à raça ariana. A             
esse “projeto” nazista damos o nome de:  
a) Hitlerismo 
b) Agnostianismo  
c) Eugenia 
d) Sionismo  
 
10. (Ano: 2015/ Banca: VUNESP) O fascismo afirmou-se através da: 
– criação e valorização de um forte aparato verbal e um conservadorismo de fundo,              
mitigado por uma série de concessões sociais de tipo assistencial; 
– criação e valorização de um forte aparato militar. 
                                                                   (Renzo de Felice, Explicar o fascismo. Adaptado) 
É correto, ainda sobre o fascismo, caracterizá-lo como um regime político 
a) das elites econômicas, organizado a partir dos conselhos populares e que prescindia de              
partidos ou movimentos políticos.  
b) tradicionalista, aprimorado nas relações de solidariedade entre todos os trabalhadores e            
governantes e apoiado no liberalismo econômico. 
c) nacional-popular, defensor da igualdade econômica e da supremacia dos povos           
originários das civilizações da Antiguidade. 
d) revolucionário, essencialmente anticapitalista e sustentado pela mística do dirigente          
político da nação como objeto da escolha divina. 
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GABARITO 
01. b 
02. c 
03. b 
04. certo 
05. errado 
06. errado 
07. errado 
08. c 
09. c 
10. e 
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