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AULA 1  
01. B 

O texto ressalta filmes em que a África é vista em 
uma visão estereotipada, ressaltando seu 
exotismo e um olhar etnocêntrico desse 
continente. Por outro lado, tais filmes 
negligenciam a riqueza cultural dos povos 
africanos, assim como sua contribuição para a 
história do homem, construindo uma memória 
sobre a África partindo de pressupostos 
preconceituosos e etnocêntricos. 

 
02. D 

A charge satiriza a Partilha da África pelas 
potências europeias na Conferência de Berlim, 
final do século XIX (1884). O continente foi dividido 
pelo imperialismo e colonialismo com fronteiras 
artificiais que não respeitaram as diferenças 
étnicas e religiosas até então existentes. A 
manutenção destas fronteiras foi responsável por 
conflitos étnicos, rivalidades religiosas e 
separatismos nos países africanos após a 
independência. 

 
03. A 

A ação colonizadora de países europeus no 
continente africano, no decorrer do século XIX, 
viabilizou a formação de impérios territoriais e a 
conquista de áreas de influência. A partir de 
estratégias variadas, fossem as práticas de 
exploração direta de recursos naturais e da mão 
de obra local, fossem as formas de controle e 
subordinação por meio da dependência financeira 
e da intervenção política e administrativa, os 
colonizadores europeus transformaram as 
condições de vida e de trabalho de povos e 
sociedades africanas. Tais transformações, em 
muitos casos, traumáticas e conflituosas, vieram 
a ser justificadas pelo argumento de que os 
colonizadores europeus realizavam ações 
civilizadoras, simbolizadas pelas novas técnicas 
de produção e de transporte e também por novos 
hábitos de consumo. A imagem do repórter 
Tintim, nas suas atitudes e, principalmente, na 
reação da tribo africana a elas, denota alguns dos 
significados das ações civilizadoras, pela ótica 
dos colonizadores europeus. 

 
04. E 

Em vários países africanos que foram colônias de 
exploração, as melhores terras foram destinadas 
aos cultivos voltados para exportação (café, 
cacau, amendoim, entre outros). Áreas com solos 
mais pobres foram ocupadas pela agropecuária 
de subsistência com menor produtividade. 

 
05. A 

O trecho do filósofo alemão Hegel expressa uma 
percepção dos intelectuais europeus do século 
XIX bastante peculiar no que tange às civilizações 
africanas. A percepção de Hegel está associada a 
uma visão progressiva da história da civilização, 

isto é, o progresso civilizacional tinha como ápice 
a civilização europeia. Os negros africanos – 
muitos deles organizados em tribos primitivas – 
estariam, segundo esse raciocínio, em uma 
posição bastante inferior ante o progresso 
histórico. 

 
06. B 

A Primeira Guerra Mundial teve uma série de 
causas: políticas, econômicas mas também 
religiosas. Devemos partir do princípio que os 
conflitos religiosos se multiplicaram 
principalmente nos territórios que foram colônias 
no processo imperialista. Não foi obedecido um 
critério específico para os territórios, e por conta 
disso uma série de grupos étnicos-religiosos 
rivais foram colocados dentro de uma mesmo 
espaço. 

 
07. E 

O texto descreve duas descobertas de cidadãos 
ingleses, fora de seus países, no contexto marcado 
pelo neocolonialismo. Ambos destacam a 
importância de suas descobertas para combate ao 
crime. Vale destacar que o Japão não era colônia 
britânica. O desenvolvimento da datiloscopia na 
Índia tinha como fim aprimorar os mecanismos de 
controle e punição da ação imperialista inglesa 
sobre as populações nativas. 

 
08. B 

A questão faz referência à condição da África 
frente ao desenvolvimento do capitalismo global. 
Contudo, é necessário considerar que as 
consequências desse período do capitalismo para 
o continente são a marginalização perante o 
mercado mundial estando, portanto, a questão 
inadequada à realidade africana. 

 
09. C 

A Conferência de Berlim procurou resolver de 
forma diplomática a tensão que havia entre as 
potências europeias referente à posse do 
território africano. O território do continente 
africano foi arbitrariamente dividido após os 
acordos da Conferência, de modo que cada nação 
da Europa interessada no continente ficou como 
metrópole de uma das áreas divididas. 

 
10. B 

A cartografia apresenta elementos técnicos e 
elementos políticos e ideológicos. Neste caso, os 
mapas são utilizados no contexto da 2a Guerra 
Mundial para justificar o expansionismo da 
Alemanha, uma vez que uma das potências 
adversárias, o Reino Unido, tinha um império com 
colônias em diversos continentes (Índia, Canadá, 
Austrália, parte da África etc.). 

 
 
 
 
 
 
 



AULA 2 
01. E 

A Alemanha vinha adquirindo espaço no cenário 
econômico mundial e deveria se introduzir no 
sistema vigente da época, o imperialismo. Este era 
visto como a única maneira de conseguir mercado 
consumidor e matéria-prima, porém, esta sua 
postura não foi vista com bons olhos pelas 
antigas potências, que, após um estopim, 
incentivaram o início da Primeira Guerra Mundial. 

 
02. E 

A Sociedade das Nações mencionada no texto, 
também conhecida como Liga das Nações, foi 
criada em 1919,  com o objetivo de intermediar 
conflitos internacionais a fim de preservar a paz 
mundial, fiscalizando o cumprimento dos tratados 
pós-guerra Primeira Guerra Mundial. 

 
03. E 

As condições duras e humilhantes impostas aos 
alemães pelo Tratado de Versalhes, geraram um 
ressentimento e sentimento nacionalista de 
vingança aos alemães, responsáveis futuramente 
pela ascensão de Adolf Hitler e a eclosão da 2a 
Guerra Mundial. 

 
04. A 

Dentre as consequências do Tratado de Versalhes 
estão a degradação dos ideais liberais e 
democráticos, agitações políticas de esquerda, 
crise econômica e desemprego, além da ascensão 
de regimes totalitários de direita (nazismo e 
facismo) e de esquerda (stalinismo). 

 
05. A 

O clima de tensão oriundo da expansão 
imperialista europeia na Ásia foi uma das causas 
da Primeira Guerra Mundial. As rivalidades entre 
franceses e ingleses na Indochina, entre ingleses 
e russos na Ásia Central e entre russos e 
japoneses na Manchúria e Coreia. Somados as 
tensões na Ásia, estão os sentimentos de 
revanchismo e rivalidade no interior do continente 
europeu, principalmente, após a Guerra Franco- 
-Prussiana. 

 
06. B 
 O cartaz conclama os britânicos a defenderem 

seu país durante a Primeira Guerra, fazendo 
referência ao orgulho de servir à Nação e à 
Monarquia.  
 

 
07. E 

Apesar de paz estabelecida pelo Tratado de 
Versalhes, a Primeira Guerra Mundial afetou 
profundamente a economia dos países europeus, 
que tiveram que arcar com prejuízos imensos, 
mesmo os países vitoriosos, devido a destruição 
da infraestrutura urbana e industrial das nações 
envolvidas. 

 
 
 

08. B 
 Os EUA entraram na Primeira Guerra em 1917, 

motivados, dentre outras coisas, em ajudar seus 
parceiros econômicos europeus envolvidos na 
guerra e pela aproximação política entre a 
Alemanha e o México (seu vizinho geográfico).  
 

09. B 
Nesta primeira questão, temos muitos pontos que 
geram confusão, pois a maioria das alternativas 
nos leva a pensar em Segunda Guerra Mundial, 
quando na verdade se trata da Primeira Guerra, 
ou Grande Guerra. Devemos também destacar a 
clara rivalidade entre novas potências em 
ascensão no Imperialismo e as antigas que 
tentavam se manter hegemônicas. 

 
10. E 

A Primeira Guerra Mundial provocou o surgimento 
do nazi-fascismo, pois a burguesia europeia, 
tendo apoiado os comunistas russos, criaram o 
terreno propício ao surgimento e à expansão dos 
regimes totalitários do final do século.  

 
AULA 3 
01. A 

A crise que atingiu a Bolsa de Nova York, em 1929, 
serviu para demonstrar a crise do modelo liberal, 
iniciado com a 1a Revolução Industrial no século 
XVIII e aplicado na economia norte-americana. 
Para superar a crise de 1929 foi executado um 
programa que tinha como base um conjunto de 
medidas intervencionistas do estado na economia 
que ficou conhecido como "New Deal".  

 
02. D 

Os Estados Unidos foi foco da crise mundial de 
1929 e da Grande Depressão que a seguiu, tendo 
como uma da causas a superprodução no seu 
setor primário, principalmente, de trigo e redução 
do poder aquisitivo da população norte- 
-americana.  

 
03. B 

Apesar das duas crises estarem relacionadas à 
especulação do mercado financeiro, uma 
diferença fundamental entre elas é que a crise de 
1929 ocorreu principalmente devido ao excesso de 
produção e a falta de mercados para o 
escoamento de produtos. Já a crise financeira 
que atingiu principalmente os Estados Unidos e a 
Europa a partir de 2008, está relacionada à 
enorme oferta de crédito bancário sem considerar 
as reais possibilidades de pagamento desses 
créditos.  

 
04. E 
 O New Deal foi um plano de reestruturação 

implementado por Roosevelt nos EUA após a 
Crise de 1929. Dentre as determinações do plano 
estavam a intervenção estatal na economia, a 
criação de empregos através de obras públicas e 
o controle sobre as produções agrárias e 
industriais.  
  



 
05. D 

O desemprego e os baixos salários, durante o 
governo do presidente Roosevelt, eram 
resultantes a crise de 1929, a qual gerou a grande 
depressão na década de 1930, causada pela 
existência de uma superprodução, acompanhada 
de um subconsumo, crise típica de um Estado 
Liberal.  

 
06. D 

Com a Crise Mundial de 1929 (Crise da Bolsa de 
Nova Iorque) ocorreu uma retração nas relações 
comerciais internacionais, com a redução das 
importações de gêneros agrícolas, como por 
exemplo, o café do Brasil e das exportações de 
produtos industrializados provenientes dos países 
ricos (principalmente os EUA e Europa). Com isso, 
o governo brasileiro implantou uma política 
econômica destinada a industrializar o país.  

 
07. A 

A importância do intervencionismo estatal no 
combate aos efeitos da Crise de 1929. O New Deal, 
projeto de recuperação econômica implementado 
nos EUA ao longo do governo de Franklin 
Roosevelt, foi justamente fundamentado no 
intervencionismo keynesiano. 

 
08. B 
 Após o fim da Primeira Guerra, com a assinatura 

do Tratado de Versalhes, a Alemanha entrou numa 
espiral de crise que abrangeu vários setores do 
país (política, economia, sociedade, etc.). A 
República de Weimar tentou contornar tal crise, 
mas a Crise de 1929 impôs mais dificuldades aos 
alemães, o que fez com a população, 
desamparada e carente de liderança, enxergasse 
em Hitler e no Partido Nazista o sopro de 
esperança para o reerguimento da Nação. Esse 
conjunto de fatores explica a ascensão 
democrática do Nazismo ao poder.  

 
09. A 

A imagem satiriza o período imediatamente 
anterior à quebra da Bolsa, no qual a sociedade 
norte-americana vivenciou um ímpeto 
especulativo que afetava todas as camadas 
sociais, devido ao êxito do modelo de crescimento 
e de modo de vida estadunidense.  
 

10. C 
A análise o texto e a imagem apontam que a 
ideologia no nacionalismo foi uma das causas da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), mas também 
nas insatisfações que levariam à Segunda Guerra 
Mundial (1939–1945), devido os artigos do Tratado 
de Versalhes. 
 

 
 
 
 
 
 

AULA 4 
01. B 

O movimento fascista – incorporado pela Itália e 
pela Alemanha, onde ficou conhecido como 
Nazismo – ganhou corpo na Europa a partir da 
década de 1930. Sistematizado a partir de atitudes 
autoritárias (como o unipartidarismo, a censura e 
o racismo), o fascismo foi responsável por alguns 
episódios violentos no Velho Continente, o que fez 
surgir uma série de movimentos contrários a ele.  

 
02. B 

A imagem e o texto destacam a figura de Hitler e 
a ação dos Estados Unidos, na figura do Capitão 
América, no combate à expansão do nazismo e à 
liderança da Alemanha durante a Segunda Guerra 
Mundial.  

 
03. C 

O ataque japonês em Pearl Harbor  a base norte- 
-americana, fez com que a guerra ganha um 
caráter mundial (mais de um continente 
participando). A China estava ao lado dos Aliados 
e não cederia seus territórios para o Eixo, já que 
justamente lutava contra o imperialismo japonês. 

 
04. C 

Umas das principais “frentes” do Nazismo de 
Hitler era o racismo, praticado, principalmente, 
contra judeus, africanos e ciganos. Esses grupos 
eram acusados de serem os responsáveis pelos 
males da Alemanha e, por isso, eram perseguidos, 
torturados e mortos. Estima-se que o Nazismo 
tenha matado 5 milhões de judeus.  

 
05. A 

Uma razão para a Segunda Guerra, já que Alemanha 
e Itália se unificaram tardiamente e não participaram 
do processo de divisão de áreas de influência e 
investimentos, sendo “boicotadas” em suas 
tentativas de participação dessa divisão para 
conquista de mercados consumidores. A China não 
era um país imperialista, e sim o Japão. O Japão 
invadiu a China e Coreias com seu exército e devido 
a seu alto desenvolvimento e potencial se tornou o 
país imperialista da Ásia. Na verdade a questão da 
Alsácia-Lorena foi Franco-Germânica. Alemanha e 
França brigaram durante muitos anos pelo território, 
rico em minério. Foi justamente o contrário. As 
ideologias pregavam o nacionalismo e aspiravam 
cada vez mais incrustá-lo em sua população. Como 
por exemplo o fascismo: extremo nacionalismo. Nesse 
momento a Alemanha não estava dividida, e sim 
centralizada, e chamamos de expansão marítima a 
conquista além-mar de territórios no início da Idade 
Moderna. 

 
06. B 

O massacre de Katyn foi um genocídio perpetrado 
pela União Soviética sobre cerca de 22 mil 
cidadãos poloneses, após a invasão da Polônia 
pelo Exército Vermelho a 17 de setembro de 1939.  

 
 
 
 



07. E 
Após a ocupação da França pela Alemanha 
Nazista durante a Segunda Guerra Mundial, a 
França ficou dividida entre a colaboração com os 
nazistas (França de Vichy), governada por Philipe 
Petáin e a resistência na qual se destacou a 
liderança de Charles De Gaulle.  

 
08. A 

A política de “apaziguamento europeu” foi 
adotada pela Inglaterra e França e procura evitar 
a eclosão de um conflito armado, devido às 
pretensões expansionistas de Hitler. Após anexar 
os Sudetos, Hitler promoveu o anschluss, que 
incorporou à Áustria e estabeleceu um pacto de 
não agressão com a URSS.  

 
09. A 

A política da boa vizinhança, estabelecida no 
governo de Roosevelt, era uma tentativa de 
aproximação política e econômica entre os EUA e 
os países da América Latina. Para tanto, era 
preciso que houvesse um intercâmbio cultural 
entre os dois lados. Por isso, os estúdios Disney 
lançaram animações retratando personagens 
latino-americanos, como o Zé Carioca.  

 
10. C 

Característica básica de qualquer regime 
ditatorial, a propaganda exerce importante função 
nesse tipo de governo: exaltá-lo e evitar qualquer 
tipo de crítica a ele. No caso no Nazismo, Hitler 
usou de emoção para convencer as massas 
alemãs, cujo pensamento era bem simplista, 
como ressalta o texto, de que sua teoria racial, 
que exaltava a pureza da raça ariana e a condição 
de sub-raça de judeus e africanos, deveria ser 
respeitada e seguida.  

 
AULA 5 
01. A 

A questão faz referência ao término da Guerra 
Fria, em 1989, com a queda do muro de Berlim. A 
Guerra Fria foi um conflito ideológico entre duas 
potências: EUA, potência capitalista contra a 
URSS, potência comunista.  

 
02. D 

O término da Guerra Fria foi marcado por vários 
eventos emblemáticos com mudanças territoriais 
muito expressivas. A queda do muro de Berlim 
(1989) representou o colapso do regime socialista 
autoritário na Alemanha Oriental. Em 1990, 
aconteceu a reunificação da Alemanha. Em 1991, 
ocorreu a fragmentação da União Soviética em 15 
repúblicas independentes. A partir de 1991, 
acontece a fragmentação da Iugoslávia. Em 1993, 
a fragmentação da Checoslováquia.  

 
 
 
 
 
 
 

03. C 
Na década de 1980, durante a Guerra Fria, o 
governo do presidente Ronald Reagan (Partido 
Republicano, direita conservadora nos Estados 
Unidos) propôs o polêmico projeto “Guerra nas 
Estrelas”. Isto é, uma militarização do espaço 
alegando que era uma forma de reforçar a defesa 
contra um eventual ataque da União Soviética 
(potência socialista na época), principalmente no 
que se referia à interceptação de mísseis.  

 
04. A 

Somente a alternativa [A] está correta. A questão 
aponta para a Guerra Fria e a frase do historiador 
francês Raymond Aron “Guerra improvável, paz 
impossível” faz referência ao cenário Pós- 
-Segunda Guerra Mundial quando começou a 
Guerra Fria, um conflito ideológico entre USA e 
URSS. Havia uma corrida armamentista e as duas 
potências possuíam bombas atômicas com poder 
de destruir a humanidade, daí a frase de uma 
guerra improvável e uma paz impossível.  

 
05. A 

Somente a alternativa [A] está correta. O texto do 
pensador José Willian Vesentini faz alusão a 
Guerra Fria, 1945-1989, quando duas ideologias 
(comunismo e capitalismo) disputavam a 
hegemonia sobre o mundo. Este conflito 
ideológico teve diversas implicações como a 
corrida espacial e armamentista bem como 
diversos tratados e acordos militares. 
Praticamente todos os países do planeta 
deveriam se alinhar com uma destas ideologias.  

 
06. D 

Somente a alternativa [D] está correta. A Guerra 
Fria, 1945-1989, foi um conflito ideológico 
envolvendo os EUA, potência capitalista, e URSS, 
potência socialista. Estes países possuíam 
bombas que poderiam destruir a humanidade. Não 
existiu um embate entre EUA e URSS, ocorreram 
guerras regionais localizadas como a Guerra da 
Coreia e a Guerra do Vietnã, com a participação 
destas potências.  

 
07. B 

Somente a proposição [B] está correta. Os dois 
textos apontam para o novo cenário que se 
desenha no final da Segunda Guerra Mundial, a 
chamada Guerra Fria. A URSS defendia o 
comunismo e expandiu este regime para o Leste 
Europeu, enquanto os EUA através do Plano 
Marshall investiram na Europa ocidental 
capitalista e na reconstrução do Japão.  

 
08. A 

A bipolarização mundial afetou a vida de milhares 
de pessoas no período da Guerra Fria. Na 
Alemanha, em especial, o desenvolvimento social 
era muito diferente nos dois lados do Muro. 
Propagandas sobre os benefícios de uma 
ideologia e perseguições aos seguidores da outra 
eram constantes nos dois lados.  

 



 
09. C 

A porção da Alemanha mais atingida pelo 
desemprego é o maior colégio eleitoral de um 
partido que prega restrições à imigração, 
manifestando a tendência evidente de aversão 
aos estrangeiros, conhecida como xenofobia. 
Estão incorretas as alternativas: [A] e [D], porque 
inclusão política e qualificação profissional não 
tem relação com o contexto das figuras e das 
informações; [B], porque a automação industrial 
pode ser causa do desemprego, mas não explica a 
ascensão de um partido que prega restrições aos 
imigrantes.  

 
10. E 

No contexto do mundo bipolar da Guerra Fria 
(Estados Unidos capitalista versus União 
Soviética socialista), vários países, em sua 
maioria subdesenvolvidos, lançaram o Movimento 
dos Não Alinhados. Isto é, um grupo de nações 
sem alinhamento com os Estados Unidos e a 
União Soviética, mantendo uma política externa 
mais independente. A primeira conferência dos 
não alinhados foi em Bandung, Indonésia, 1955. Na 
prática, a ideia teve pouco êxito, e no final das 
contas, a maioria dos países subdesenvolvidos 
teve influência soviética ou americana. 

 
AULA 6 
01. D 

A minoria branca que governava a África do Sul 
instituiu o Apartheid, um regime de segregação 
racial, para submeter os negros aos brancos no 
país. Durante a vigência de tal regime, além de 
não poder frequentar os mesmos lugares que os 
brancos, os negros eram obrigados a andar 
portando um passe para se deslocar pelas 
cidades.  

 
02. A 

O pan-africanismo surgiu na América na esteira 
do Imperialismo do século XIX que assolava o 
continente africano. Nesse sentido, a defesa da 
África passava pela luta contra as potências 
colonialistas europeias que dividiam e exploravam 
o continente africano.  

 
03. E 

Uma das marcas do pan-africanismo foi a busca 
pela união entre as populações negras para a luta 
pela descolonização da África.  

 
04. E 

Os países africanos, em sua maioria, foram 
colonizados por potências europeias. A 
colonização trouxe inúmeros problemas para as 
nações africanas, a manutenção de fronteiras 
coloniais levou a conflitos étnicos, religiosos e 
separatistas. Nos últimos anos, alguns países 
estão retirando símbolos do colonialismo, a 
exemplo da remoção da estátua na Namíbia. No 
caso da Namíbia, a minoria branca foi responsável 
pela discriminação da maioria negra no período 
colonial.  

 
 
05. A 

O objetivo do Reino Unido em estimular a 
imigração judaica para a região da Palestina no 
início do século XX era criar as condições para a 
criação de um Estado judeu, isto é, um aliado 
geopolítico do Ocidente no contexto do Oriente 
Médio, região estratégica. O sionismo, liderado 
pela comunidade judaica, muito influente do ponto 
de vista político e econômico, foi decisivo. O 
objetivo se concretizou após o término da 2a 
Guerra Mundial, em parte devido ao holocausto 
judaico na Europa. Assim, em 1947, acontece a 
Partilha da Palestina pela ONU em um Estado 
judeu (Israel) e um Estado árabe (Palestina). A 
população árabe que habitava a região se opunha 
a implantação de Israel.  

 
06. C 

Mahatma Gandhi foi um influente líder da 
independência indiana frente ao imperialismo inglês e 
fundador do princípio que acreditava na resistência 
pacífica como forma de protesto e de mudança 
social. A charge demonstra a inutilidade das prisões a 
Gandhi, feitas pelo governo britânico frente à 
permanência de inúmeras manifestações pacíficas 
que levaram a Índia à independência em 1947. 

 
07. B 

A Marcha do Sal foi um ato de protesto contra a 
proibição, imposta pelos britânicos, da extração 
de sal na Índia colonial. Mahatma Gandhi 
caminhou de Sabarmati Ashram a Dandi, para 
pegar um pouco de sal para si. O ato simbolizava 
a recusa de Gandhi à exploração neocolonial da 
Índia pela Inglaterra.    

 
08. B 

A Libéria tem por capital Monróvia e localiza-se 
na África Ocidental. O país foi fundado no século 
XIX por ex-escravos que retornaram para a África 
oriundos dos Estados Unidos. Portanto, a Libéria 
nunca foi colônia, sempre foi um país 
independente. Na década de 1990, o país sofreu 
uma guerra civil entre o governo e uma guerrilha. 
A pacificação veio com a chegada de tropas de 
paz da ONU. O país depende da exportação de 
commodities minerais como minério de ferro. Com 
a epidemia de ebola, o país teve expressivas 
perdas humanas e teve que receber ajuda 
humanitária (média e alimentar). A economia 
liberiana teve grandes prejuízos.  

 
09. A 

Nos anos 2000, eclodiu um grave conflito no oeste 
do Sudão, na região de Darfur. Um conflito entre a 
uma etnia de agricultores (com pretensões 
separatistas) e uma etnia de pastores nômades 
(com guerrilha armada e apoio do governo do 
Sudão). A guerrilha promoveu um genocídio com 
milhares de mortos e refugiados. Nos últimos 
anos, os conflitos se reduziram, uma vez que o 
país recebeu tropas de paz da ONU e da União 
Africana.  



10. A 
A questão aborda o fato de que, mesmo após a 
descolonização de África e Ásia, os países 
independentes não apresentaram rupturas 
políticas e sociais com o período colonial. Talvez o 
maior exemplo disso tenha sido a ocorrência do 
apartheid na África do Sul.  

 
AULA 7 
01. D 

A Coreia do Sul e a Coreia do Norte têm 
populações com a mesma composição étnica, 
mas modelos políticos e econômicos 
contrastantes. A Coreia do Sul possui uma 
economia de mercado capitalista, que possui uma 
renda per capita elevada, um maior número de 
usuário de internet e um reduzido gasto no setor 
militar. Já a Coreia do Norte, possui uma 
economia socialista controlada pelo estado, onde 
a grande parte do PIB é direcionada aos gastos 
no setor militar. 

 
02. B 

A Guerra da Coreia aconteceu após a Segunda 
Guerra Mundial e início da Guerra Fria, que 
marcava a bipolaridade entre EUA (Capitalista) 
versus URSS (socialista). 
 

03. A 
A questão refere-se à Guerra do Vietnã. Durante a 
Guerra Fria ocorreu a famosa Guerra do Vietnã 
que gerou muito desgaste para os EUA. A opinião 
pública estadunidense criticava a participação do 
país na guerra, o movimento hippie também 
criticava a guerra bem como as duas ideologias, a 
comunista e a capitalista. A canção critica a 
participação dos EUA na Guerra do Vietnã. O 
movimento jovem ganhou as ruas, não aceitavam 
o alistamento militar, não queriam ser “bucha de 
canhão” em uma guerra sem sentido.  

 
04. A 

A questão menciona a Guerra Fria, um conflito 
ideológico entre os EUA, potência capitalista 
contra a URSS, potência socialista entre 1945 e 
1989. Apesar de não ter ocorrido um conflito direto 
entre as duas potências, duas guerras podem ser 
consideradas como símbolo da Guerra Fria: 
Guerra da Coreia, 1950-1953 e a Guerra do Vietnã, 
1959-1975. Para compreender a Guerra do Vietnã, 
é preciso saber que a Conferência de Genebra de 
1954, que havia sido convocada para negociar a 
paz, a França reconheceu a independência do 
Vietnã, Laos e Camboja. Também ficou definido 
que o Vietnã passaria agora a ser subdivido em 
dois: Vietnã do Norte: Que seria governado por Ho 
Chi Minh, Socialista. Vietnã do Sul: Governado por 
Ngo Dinh Diem, capitalista e aliada dos Estados 
Unidos. A causa imediata da Guerra se deu no ano 
de 1959 quando os guerrilheiros comunistas 
chamados de vietcongues atacaram uma base 
norte-americana que existia no Vietnã do Sul, sob 
o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos.  Este foi 
o estopim para iniciar esta guerra.  

 

05. E 
A questão remete aos efeitos da Guerra do Vietnã 
no contexto da Guerra Fria. A derrota dos Estados 
Unidos neste conflito abalou esta poderosa nação 
concebida como a “protetora” do mundo 
capitalista, gerou diversos arranjos geopolíticos 
como aponta o texto de Giovanni Arrighi, “O 
resultado foi um vazio de poder, que as forças 
locais, em conluio franco ou tácito com a União 
Soviética e seus aliados, exploraram prontamente, 
de várias maneiras: para completar o processo de 
libertação nacional dos últimos resíduos do 
colonialismo europeu, para guerrear entre si na 
tentativa de reorganizar o espaço político das 
regiões circunvizinhas e para expulsar do poder os 
governos que eram clientes dos Estados Unidos”. 
Os EUA, a partir de 1975 com o presidente Jimmy 
Carter, criticam ditaduras políticas e passam a 
defender os Direitos Humanos.  

 
06. D 

Desde a divisão da Coreia (1953), a parte norte 
ficou sob a influência política, militar e econômica 
soviética. Diante do fim da URSS e após ter 
passado por crise energética e problemas 
alimentares profundos, a vizinha China passou a 
auxiliar diretamente o governo norte-coreano. 
Cabe ressaltar o papel chinês — de mediador e 
principal interlocutor — nas crescentes tensões 
nucleares entre norte-coreanos e os EUA. 

 
07. C 

A Coreia do Norte está em estado de iminente de 
guerra com a Coreia do Sul e seus aliados (EUA e 
Japão) e por isso vem desenvolvendo armas 
nucleares. A alternativa B está errada, pois a 
OTAN é uma organização militar e não emite 
sanções ou ratificações como a ONU. 

 
08. E 

Após a Guerra da Indochina, região de 
colonização francesa, formaram-se novos 
Estados nacionais, entre eles, as repúblicas do 
Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul, 
diplomaticamente polarizadas, tendo em vista o 
apoio norte-americano ao governo capitalista do 
Vietnã do Sul e apoio chinês ao governo socialista 
do Vietnã do Norte. O crescimento da ação de 
guerrilha dos vietcongues ocasionou e justificou o 
envio de tropas norte-americanas, ampliando em 
duração e gravidade o conflito armado e acirrando 
as divergências político-ideológicas entre o norte 
e sul. O Vietnã passava a ser uma questão 
mundial, tipificadora da bipolaridade da Guerra 
Fria, mobilizando opiniões, protestos e críticas em 
diversas sociedades europeias e americanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



09. A 
O mapa, distribuído nos Estados Unidos no auge 
da Guerra do Vietnã, é um exemplo claro da 
propaganda política anticomunista dos anos de 
1960. A mensagem principal é que a ajuda 
econômica oferecida à União Soviética e aos 
países socialistas da Europa Oriental se revertia 
em apoio aos combatentes vietnamitas e 
resultava na morte de soldados norte-americanos. 

 
10. E 

A Coreia do Norte aceitou nesta quarta-feira 
suspender seus testes nucleares, dos 
lançamentos de mísseis e do enriquecimento de 
combustível nuclear em troca de uma ajuda 
alimentar americana. O acordo com Washington, 
confirmado pelos Estados Unidos, representa um 
possível avanço nas tentativas de impedir que a 
Coreia do Norte prossiga com o seu programa de 
fabricação de armas nucleares, após a morte de 
seu líder Kim Jong-il, em dezembro. 

 
AULA 8 
01. D 

Jerusalém é uma cidade sagrada para judeus, 
cristãos e muçulmanos. Historicamente foi uma 
cidade disputada por grupos religiosos e políticos. 
Em 1947, na partilha da palestina realizada pela 
ONU, deveria ser uma cidade neutra. Porém, com 
os conflitos entre Israel e palestinos a partir de 
1948, a cidade foi submetida à hegemonia 
israelense, que considera a cidade a sua “capital 
indivisível”. Os palestinos reivindicam parte da 
cidade, Jerusalém Oriental, para ser sua capital 
no futuro.  

 
02. C 

A Guerra dos Seis Dias foi um conflito armado que 
opôs Israel e uma série de países árabes (Egito, 
Jordânia e Síria). A ofensiva israelense, em 
apenas 72 horas, avançou sobre todo o Sinai, pela 
Cisjordânia, pelo lado oriental de Jerusalém e 
pelas Colinas de Golã, na Síria.   

 
03. B 

A criação do Estado de Israel pela ONU, em 1948, 
inaugurou uma série de conflitos no século XX 
entre israelenses e palestinos, uma vez que 
ambos não aceitam a divisão do território em 
torno da Faixa de Gaza.  

 
04. A 

Como mencionado corretamente na alternativa 
[A], o Plano de Partilha proposto pela ONU em 
1947, define o território dos dois estados 
nacionais, onde a área de número 1 pertenceria a 
Israel, a área 2, à Palestina, e Jerusalém na área 
3, seria uma zona internacional sob tutela da ONU.  

 
05. A 

Como mencionado corretamente na alternativa 
[A], embora as causas para o conflito entre Israel 
e Palestina sejam mais complexas e abrangentes, 
um dos fatores da disputa entre os países é o 
acesso à água do Rio Jordão e Mar Morto. Estão 

incorretas as alternativas: [B], porque o conflito 
entre Índia e Paquistão se dá em razão do litígio 
de fronteiras; [C], porque o conflito entre Ruanda 
e Burundi foi étnico; [D], porque o movimento 
iniciado pelo grupo Chiapas foi uma iniciativa 
contra o ingresso do México no Nafta; [E], porque 
o conflito na Argélia foi um movimento 
nacionalista.  

 
06. E 

[A] INCORRETA – Israel não estabelece 
negociações com os países árabes para seu 
reconhecimento como Estado, com exceção de 
acordos isolados, como o de Camp David com o 
Egito. [B] INCORRETA – A criação do Estado de 
Israel foi estabelecida pelo Plano de Partilha da 
ONU em 1947. [C] INCORRETA – A ONU não 
expediu resolução acerca da desocupação das 
terras palestinas ocupadas em 1967. [D] 
INCORRETA – O Estado Palestino definiu-se 
apenas após o acordo de Oslo de 1993. [E] 
CORRETA – A descoberta de jazidas de gás 
natural na bacia do Mediterrâneo intensifica os 
conflitos sobre a terra.  

 
07. C 

A citação do enunciado refere-se à Questão 
Palestina, cuja disputa territorial entre árabes 
palestinos e judeus, foi permeada por diversos 
tratados, como o Plano de Partilha, de 1947, e 
várias guerras, como a Guerra dos Seis Dias 
(1967), em que Israel quadriplica seu território 
original, imputando aos palestinos a condição de 
uma nação sem pátria. 

 
08. C 

O mapa representa áreas onde o conflito entre 
palestinos e israelenses tem ocorrido com 
frequência nos últimos anos. Eis as 
características das áreas: 1. Faixa de Gaza – 
Território palestino controlado pelo Hamas 
(partido político, grupo fundamentalista islâmico 
sunita e grupo terrorista). A relação entre Israel e 
Hamas é conflituosa, marcada por eventuais 
atentados suicidas e ataques com mísseis 
rudimentares contra Israel, que em represália 
promove bombardeios em Gaza. 2. Cisjordânia – 
Território povoado por palestinos com a presença 
da Autoridade Palestina (presidente Mahmoud 
Abbas, partido moderado Fatah), e com a 
presença de assentamentos de judeus mais o 
controle militar israelense. 3. Israel – Território do 
Estado de Israel, por vezes, alvo da atuação de 
grupos extremistas. 4. Mar Mediterrâneo – A 
tensão é constante no Mediterrâneo, uma vez que 
Israel controla o mar territorial da Faixa de Gaza. 
Já ocorreram incidentes como o ataque 
israelense a navios de uma ONG (Free Gaza) em 
2010. A ONU mantém uma missão de paz no 
Mediterrâneo com o auxílio da marinha de 
diversos países, inclusive a do Brasil.  

 
 
 
 



09. D 
A questão aponta para os conflitos que há no 
Oriente Médio, em especial entre Israel e 
Palestinos. A origem do conflito está na criação 
do Estado de Israel, em 1948, pela ONU. A 
Palestina foi dividida em duas áreas: a judaica 
representando 57% da região e a Palestina com 
43% das terras, o que provocou o protesto dos 
países árabe vizinhos. Os países da Liga Árabe, 
Egito, Iraque, e a atual Jordânia, invadiram a 
região dando início a Primeira Guerra Árabe- 
-Israelense, 1948-1949. Esta guerra foi vencida por 
Israel que ampliou ainda mais seu território 
ocorrendo uma grande fuga de palestinos da 
região. Daí surgiu a “Questão Palestina”.  

 
10. B 

A questão exige apenas a leitura atenta do texto, 
que descreve cronologicamente os conflitos 
árabe-israelenses, comparando com cada uma 
das afirmativas. Desde o primeiro confronto, Israel 
ampliou seu território e, apesar de diferenças, 
ainda mantém sob seu controle área maior do que 
aquela definida em 1947.  

 
AULA 9 
01. B 

Apesar das inúmeras tentativas de resolução do 
conflito árabe-israelense, inclusive com 
intervenção da ONU, a guerra está longe de 
acabar, uma vez que Israel mantém a ocupação 
sobre o território palestino, o que não é aceito 
pelos árabes, como o texto deixa claro.  

 
02. B 

As três grandes religiões monoteístas citadas no 
texto são Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 
Budismo, Hinduísmo, Confucionismo e Xintoísmo 
são religiões orientais.  

 
03. E 

A criação do Estado de Israel em 1947 provocou 
grandes impactos regionais e mundiais com a 
expulsão dos palestinos dos territórios judeus 
(refugiados): a pressão dos países árabes vizinhos 
para retomada do território (guerra dos seis dias e 
do Yom Kippur, entre outros conflitos) e 
repercussões no comércio de petróleo (alterações 
nas cotas de produção da OPEP para forçar a 
elevação dos preços).  Apesar dos territórios 
conquistados por Israel, a partir de 1967, a região 
sempre ficou sob tensão,  com inúmeros conflitos 
entre palestinos e israelenses, onde a água 
passou a ter um papel estratégico como forma de 
dominação.  

 
04. D 

No conflito entre israelenses e palestinos, os 
principais problemas que dificultam um acordo de 
paz são: - construção de assentamentos 
(conjuntos habitacionais) de judeus na 
Cisjordânia, o que dificulta a criação de um Estado 
Palestino independente com contiguidade 
territorial; - a repartição dos recursos hídricos do 
Rio Jordão e do aquífero da Cisjordânia; - a 

disputa por Jerusalém, cidade anexada por Israel 
e considerada “sua capital”, mas que os 
palestinos também reivindicam a parte Oriental 
(habitada por muçulmanos) para ser sua futura 
capital; - a atuação de grupos radicais judeus e 
palestinos/árabes (Hamas e Hizbolah).  

 
05. A 

O texto faz referencia aos problemas no Oriente 
Médio, pois trata-se uma área de confluência de 
três grandes religiões (Islamismo, Judaísmo e 
Cristianismo), sendo marcada pela disputa do 
petróleo; além de ser ponto estratégico que liga 
três continentes, é a região onde vivem os curdos, 
a maior etnia sem território. O item (B) está 
INCORRETO, pois os acordos de conciliação e de 
paz entre palestinos e judeus contam com a 
oposição dos grupos denominados extremistas; O 
item (C) está INCORRETO, pois as disputas 
territoriais entre Palestina e Israel envolvem os 
países adjacentes em conflitos diretos e indiretos, 
sendo a paz um objetivo ainda não alcançado; O 
item (D) está INCORRETO, pois Jerusalém, embora 
esteja localizada na Cisjordânia, é uma das 
discórdias nos acordos de paz entre palestinos e 
israelenses, haja vista que ela se encontra sob 
ocupação de Israel, o que desagrada à 
comunidade muçulmana; Já o item (E) está 
INCORRETO, pois quem ocupou a Faixa de Gaza e 
a Cisjordânia, não foram os países da Liga Árabe, 
e sim o Estado de Israel. 

 
06. B 

Somente a proposição [B] está correta. A questão 
menciona os conflitos que ocorreram e ocorrem 
no Oriente Médio entre judeus e palestinos 
muçulmanos em especial a Intifada. A Intifada 
surgiu como movimento palestino no ano de 1987 
(20 anos após a importante Guerra dos Seis Dias 
que tanto humilhou o mundo árabe) quando, em 
dezembro, surgiram os levantes espontâneos da 
população palestina contra os militares 
israelenses. A comunidade palestina, cansada de 
tanta opressão, combateu os militares de Israel 
fazendo uso de armas rudimentares, como paus e 
pedras, tal movimento caracterizou a chamada 
Primeira Intifada. Esta Primeira Intifada não 
colocou fim aos problemas e serviu para alimentar 
ódio para outros conflitos.  

 
07. B 

A área em destaque no mapa, define-se como 
uma área de instabilidade, haja vista, no Líbano 
registrar-se a presença de grupos contrários ao 
Estado de Israel, como é o caso do Hizbolah. 
Estão incorretas as alternativas: [A], porque, o 
grupo Boko Haram atua majoritariamente na 
Nigéria, sua área de origem; [C], porque a área se 
refere ao Líbano e não à Síria; [D], porque o 
Estado Islâmico reivindica a posse de parte do 
Iraque, Síria e Turquia, o que não corresponde à 
área apontada no mapa; [E], porque a área indica 
a fronteira entre o Líbano e Israel.  

 
 



08. B 
A Faixa de Gaza é um pequeno território de frente 
para o Mediterrâneo e faz fronteira ao sul com o 
Egito e a leste e norte com Israel. Foi fundado em 
1949 com um acordo entre Israel e Egito após a 
Guerra Árabe-israelense de 1948. Desde então a 
região foi envolvida nos conflitos entre Palestinos 
e Israelenses e conheceu um processo de 
pacificação com os acordos de 2005. No entanto, 
o controle da região pelo Hamas, que condena as 
políticas conciliatórias, possibilitou novos 
conflitos.  

 
09. A 

A questão remete aos conflitos no Oriente Médio. 
A Faixa de Gaza é um território localizado na 
costa oriental do Mediterrâneo, desde 2007 o 
Hamas tem o controle sobre a região. Os 
principais grupos que atuam na região são o 
Hamas e a Jihad Islâmica. O Hamas é um 
movimento de resistência islâmica que surgiu a 
partir da Intifada de 1987. O grupo rejeita acordos 
entre OLP-Israel e defende a criação de um 
Estado Palestino. Em 2014 ocorreu outro conflito 
violento entre Israel e o Hamas com mais de 2 mil 
mortos.  

 
10. A 

A opção [B] está errada. O governo Nasser não 
procurou um alinhamento à política externa norte-
-americana. A opção [C] está errada, pois o 
nacionalismo pan-arabista de Nasser não se 
encaixa a uma política externa de integração de 
tendência internacionalista. A opção [D] está 
errada. O Egito nasserista não ofereceu apoio ao 
Estado de Israel. A opção [E] está errada. O 
estado egípcio, sob o governo Nasser, não pode 
ser considerado um Estado democrático, uma vez 
que práticas de censura e repressão foram 
levadas a termo pelo Estado nesse período.  

 
AULA 10 
01. A 

O termo “terceiro mundo”, na época da Guerra 
Fria, era atribuído principalmente aos países 
subdesenvolvidos capitalistas e, por vezes, 
também aos países socialistas mais pobres. 
Todavia, os países subdesenvolvidos são um 
grupo heterogêneo na atualidade, desde os 
emergentes como a China, passando pelos 
exportadores de commodities como a Bolívia até 
os periféricos como a Somália.  

 
02. B 

Basicamente, a Guerra Fria foi marcada por uma 
disputa ideológica pela hegemonia mundial 
travada entre EUA e URSS. Dentro dessa lógica, 
ocorreram eventos nos campos político, 
econômico, social, cultural, bélico e tecnológico, 
sempre com um lado respondendo a alguma 
atitude do outro.  

 
 
 
 

03. C 
Durante a Guerra dos Seis Dias (1967), Israel 
ocupou territórios do Egito (Faixa de Gaza e 
Península do Sinai), Jordânia (Cisjordânia) e Síria 
(Colinas de Golã). Parte desses territórios foi 
devolvida, mas Israel se mantém nas Colinas de 
Golã e grande parte da Cisjordânia. Os palestinos, 
povo da região que não tem Estado, foram 
amplamente afetados, o que causou a formação 
de milhões de refugiados. A proposta de retorno 
às fronteiras anteriores a 1967 não é nova, mas 
continua sendo vista como uma das 
possibilidades para a paz regional e formação de 
um Estado palestino. 

 
04. E 

A questão faz referência à Guerra Fria, um 
conflito ideológico entre duas potências, os EUA 
representando o capitalismo e a URSS, o 
comunismo. Durante este contexto histórico 
situado entre os anos de 1945 e 1989, não 
ocorreram embates diretos entre as duas 
potências citadas e sim conflitos em diversas 
áreas nas quais EUA e URSS apoiavam lados 
opostos, como a Guerra da Coreia e a Guerra do 
Vietnã.  

 
05. C 

A ordem mundial bipolar da Guerra Fria (1945 – 
1991) foi caracterizada pelo embate ideológico, 
socioeconômico, geopolítico, além da corrida 
armamentista e nuclear entre os Estados Unidos 
(potência capitalista) e União Soviética (potência 
socialista).  

 
06. C 

Durante a Guerra Fria (Ordem Mundial Bipolar), o 
Plano Colombo teve o objetivo de recuperar a 
economia do Japão após o término da 2a Guerra 
Mundial e tornar o país um estável aliado dos 
Estados Unidos na Ásia para fazer frente à da 
influência da China e da União Soviética.  

 
07. E 

O texto ressalta os desafios sociais a serem 
superados na África pós-apartheid racial 
(segregação da sociedade sul-africana pelas 
raças, maioria negra e a minoria opressora 
branca), como a redução do desemprego, da 
criminalidade e da má qualidade da educação e 
da saúde. O apartheid social (segregação da 
sociedade sul-africana pelas classes sociais, 
maioria pobre e a minoria rica) continua, mesmo 
após o fim do apartheid racial 

 
08. C 

Uma das consequências da Guerra Fria foi a 
divisão de nações entre 2 estados com orientação 
política e socioeconômica diferentes. Foi o caso 
da Alemanha, dividida entre Ocidental (capitalista) 
e Oriental (socialista). Berlim também foi dividida 
a partir da década de 1960 entre ocidental e 
oriental.  

 
 



09. B 
A questão trata da consolidação da democracia 
na África do Sul, após o início do governo de 
Nelson Mandela e o fim do Apartheid, regime 
segregacionista existente naquele país. A 
instauração de uma comissão da verdade visava 
apurar os crimes cometidos durante os anos de 
segregação. Ao final das investigações ficou 
evidenciado o tom conciliador, com o objetivo de 
evitar qualquer tipo de revanchismo. 

 
10. E 

A criação do Estado de Israel – um Estado Judeu 
– em 1948 por decisão da ONU foi rejeitada e 
combatida por países árabes em algumas guerras 
nas décadas seguintes. Derrotados militarmente, 
os árabes muçulmanos perderam territórios e a 
possibilidade de fundarem o Estado Palestino, 
conforme havia sido previsto pela mesma 
resolução.  

 
 
 
 


