
 
Questão 02: 

Polônia investiga atentado neonazista  

contra monumento aos judeus 

Vândalos escreveram no monumento frases como "Não peço 

perdão por Jedwabne". 
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    As autoridades polonesas investigam nesta sexta-feira (2) um atentado 

neonazista contra um monumento em homenagem ao massacre de 

centenas de judeus no povoado de Jedwabne (centro da Polônia), 

profanado com suásticas e mensagens antissemitas. 

    Os vândalos escreveram no monumento frases como "Não peço 

perdão por Jedwabne" e também cobriram com tinta as placas 

comemorativas do massacre e as inscrições em hebraico, detalhou a 

imprensa local. 

    O presidente polonês, Bronislaw Komorowski, disse que o atentado foi 

uma "atitude vergonhosa" e lamentou "profundamente" que grupos 

extremistas tenham ultrajado a memória dos mortos no massacre 

ocorrido no mesmo local em 1941.  
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Com base na reportagem e nos conhecimentos sobre a ideologia nazi-

fascista e o neonazismo, podemos afirmar: 

Prof. Paulo Leite - BLOG: ospyciu.wordpress.com 

3 

I – Em “(...) mensagens antissemitas”, faz-se alusão à política de 
extermínio étnico-cultural promovida pelos judeus contra os 
alemães nazistas à época da Segunda Guerra Mundial; 

II – O ato citado na reportagem demonstra uma prática 
xenófoba e etnocêntrica bem característica dos grupos 
neonazistas existentes pelo mundo; 

III – A Polônia foi o primeiro país invadido pelos exércitos 
nazistas à época da Segunda Guerra Mundial, o que explica o 
massacre citado na reportagem; 

IV – Segundo as leis brasileiras atuais, fabricar, comercializar, 
distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, 
distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou 
gamada, para fins de divulgação do nazismo é crime, passível 
de prisão e multa.  
 



 
 

Assinale a alternativa correta: 
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a) Todas são verdadeiras; 

                   b) Apenas I, II e III são verdadeiras; 

                     c) Apenas II, III e IV são verdadeiras; 

              d) Apenas II e IV são verdadeiras; 

            e) Apenas I e III são verdadeiras. 

 


