
REVISÃO   

 

1. Descreva o significado dos Governos Totalitaristas que foram presenta na Europa no século XX. 

 

 

2. Cite as características que compõe esse estilo de Governo, explicando cada uma delas.  

 

 

 

3. Explique quantos e quais foram os Governos Totalitários existiram na Europa e descreva qual chamou 

mais atenção. 

 

 

 

4. A Marcha sobre Roma foi responsável: 

a. Pela criação do Vaticano. 

b. Pela expulsão dos judeus de Roma. 

c. Pelo ataque contra os comunistas em Roma. 

d. Pela exigência da posse de Mussolini como primeiro-ministro. 

e. Pelo confronto aberto entre fascistas e monarquistas nas ruas de Roma 

 

5. Após a Marcha sobre Roma, o rei italiano convidou Benito Mussolini para tornar-se primeiro-ministro da 

Itália e para compor um novo governo. Qual era o nome do antigo primeiro-ministro substituído por Benito 

Mussolini? 

a. Vitor Emanuel 

b. Luigi Facta 

c. Giuseppe Mazzini 

d. Gabriele d’Anunzio 

e. Angelo Olivetti 
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6. Após a morte de seus país, Hitler, que havia nascido e crescido nas imediações da cidade austríaca de Linz, 

foi para a capital do Império Austro-húngaro, Viena, com o objetivo de: 

a. Ingressar na Escola de Música de Viena. 

b. Fazer parte da guarda imperial. 

c. Ingressar na Academia de Artes de Viena. 

d. Estudar economia e sociologia. 

e. Matar o arquiduque Francisco Ferdinando. 

 

7. O projeto nazista de dominação global encabeçado pela construção do III Reich alemão, idealizado por 

Hitler, teve como desdobramento mais nefasto: 

a. A produção das bombas atômicas, “Little Boy” e “Fat Man”. 

b. O holocausto. 

c. A implementação da Sharia na Alemanha. 

d. A explosão da usina nuclear de Chernobyl. 

e. A construção do Muro de Berlim. 

 

8. O salazarismo foi uma ditadura conservadora que governou Portugal de 1933 até 1974, quando uma 

revolução restaurou a democracia no país. Na mesma década de surgimento do salazarismo, uma outra 

ditadura conservadora assumiu o poder na Península Ibérica. Estamos falando do: 

a. Macartismo. 

b. Fascismo. 

c. Nazismo. 

d. Franquismo. 

e. Governo da Unidade Nacional. 

 

9. (Ufes) A Guerra Civil Espanhola (1936-1939), em que perderam a vida mais de 1 milhão de pessoas, 

terminou com a derrota dos Republicanos e com a subida ao poder de Francisco Franco, militar espanhol. 

O Estado Espanhol, após a vitória de Franco, caracterizou-se como: 

a. Democrático com tendências capitalistas.  

b. Democrático com tendências socialistas. 

c. Populista de esquerda.  

d. Totalitário de direita.  

e. Totalitário de esquerda 

 

10. A disputa pelo poder na União Soviética entre Trotsky e Stálin, após a morte de Lênin, em 1924, teve 

como eixo a discussão sobre: 

A. a expansão ou não da revolução socialista mundial como forma de consolidar internamente o 

regime. 

B. a questão da autonomia das nacionalidades da Rússia Branca. 

C. as propostas de priorizar os investimentos sociais sobre as necessidades da industrialização. 

D. a extinção dos planos quinquenais, sobretudo os relativos à coletivização. 

E. o poder dos sovietes de soldados e camponeses na administração provincial. 
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