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Questão 1  
 

 
ILLINGWORTH, L. G. Outubro de 1962. Disponível em: www.llgc.org.uk. Acesso em: 8 mar. 
2016. 
 
A charge faz alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. O 
momento mais tenso dessa disputa foi provocado pela 
 

a) ampliação da Guerra do Vietnã. 
b) construção do muro de Berlim. 
c) instalação de mísseis em Cuba.                
d) eclosão da Guerra dos Sete Dias. 
e) invasão do território do Afeganistão. 

 
 
Questão 2 
 
Um número cada vez maior de simpatizantes em todo o mundo, dispostos a praticar atos 
violentos, adere ao grupo terrorista autointitulado Estado Islâmico na Síria e no Iraque e luta ao 
lado dos extremistas. Só na Alemanha, mais de 450 pessoas teriam deixado o país com esse 
objetivo, conforme o presidente do Departamento Federal de Proteção da Constituição. E muitas 
delas retornam. De acordo com Departamento Federal de Investigações, cerca de 120 já 
retornaram. Essas pessoas são temidas pelas autoridades, pois os que regressam estão 
doutrinados e treinados em armas e explosivos. Essas notícias têm alarmado também os 
políticos. Por isso, o governo alemão estuda maneiras de impedir a saída de homens e mulheres 
dispostos a se unir a terroristas. Isso não é muito fácil, porque as leis de nacionalidades e 
extradição não podem simplesmente ser canceladas. Essa é uma das muitas lições da ditadura 
nazista. 

Internet:<dw.com>  (com adaptações). 
 
 



 
 

 
 
Referente ao tema do texto acima e aos múltiplos aspectos a ele relacionado, demonstra-se que: 
 
a) a definição de terrorismo é bastante controversa, mas há um consenso básico: terroristas são 
aqueles que lutam contra o Estado e também contra um de seus elementos básicos, o povo.  
b) um Estado democrático de direito pode simplesmente impedir um de seus cidadãos de deixar 
legalmente o país para se juntar a um grupo de posições políticas extremas, pois uma das 
definições de Estado democrático de direito é precisamente aquela que garante as liberdades 
individuais, entre elas, o direito de ir e vir mediante autorização do Estado. 
c) após vários anos de impasses diplomáticos, os EUA retiraram Cuba da lista norte-americana 
de Estados que financiam e apoiam o terrorismo, o que permitiu a retomada das relações 
diplomáticas entre ambos os países.       
d) o objetivo declarado do grupo terrorista radical autodenominado Estado Islâmico é o de 
destruir o imperialismo capitalista americano, conquistando territórios hoje pertencentes à Síria 
e ao Iraque. 
e) segundo analistas da cena internacional contemporânea, é inadmissível que, ainda hoje, a 
ONU não disponha de um órgão especializado para tratar de questões relativas aos refugiados. 
 
 
Questão 3 
 
O que acontece quando a gente se vê duplicado na televisão? (...) Aprendemos não só durante 
os anos de formação mas também na prática a lidar com nós mesmos com esse “eu” duplo. E, 
mais tarde, (...) em 1974, ainda detido para averiguação na penitenciária de Colônia-Ossendorf, 
quando me foi atendida, sem problemas, a solicitação de um aparelho de televisão na cela, 
apenas durante o período da Copa do Mundo, os acontecimentos na tela me dividiram em vários 
sentidos. Não quando os poloneses jogaram uma partida fantástica sob uma chuva torrencial, 
não quando a partida contra a Austrália foi vitoriosa e houve um empate contra o Chile, aconteceu 
quando a Alemanha jogou contra a Alemanha. Torcer para quem? Eu ou eu torci para quem? 
Para que lado vibrar? Qual Alemanha venceu? 

Gunter Grass. Meu século. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 237. Adaptado. 
 
O trecho acima, extraído de uma obra literária, alude a um acontecimento diretamente 
relacionado 
 
a) à política nazista de fomento aos esportes considerados “arianos” na Alemanha. 
b) ao aumento da criminalidade na Alemanha, com o fim da Segunda Guerra Mundial. 
c) à Guerra Fria e à divisão política da Alemanha em duas partes, a “ocidental” e a “oriental”.                
d) ao recente aumento da população de imigrantes na Alemanha e reforço de sentimentos 
xenófobos. 
e) ao caráter despolitizado dos esportes em um contexto de capitalismo globalizado. 
 
 
Questão 4 
 
Desde 1962, os Estados Unidos impõem a um determinado país o denominado embargo 
econômico, comercial e financeiro. Essa medida está em vigor até os dias atuais, tornando-se 
um dos mais duradouros embargos na história contemporânea. 
  
Que país sofre estes embargos? 
a) Síria. 
b) Afeganistão. 
c) Cuba.                
d) Iraque. 
e) Coreia do Norte. 
 
 
 
 



 
 

 
Questão 5 
 
A intensificação do processo de globalização e o aumento expressivo dos fluxos de capitais no 
pós-segunda guerra, são fatos que resultaram de vários fatores, dentre eles merece realce a 
a) instituição, por iniciativa norte-americana, de planos de ajuda econômica, como o Marshall, na 
Europa Ocidental, e o Colombo, nos Dragões Asiáticos, grandes parceiros dos Estados Unidos 
no sudeste asiático. 
b) expansão do processo de internacionalização das grandes empresas transnacionais, primeiro 
europeias e, posteriormente, norte-americanas e japonesas, que abrem filiais em vários países 
do mundo, tornando-os logo de início em espaços extremamente dinâmicos economicamente. 
c) formação, por iniciativa norte-americana, de instituições financeiras para funcionarem como 
suporte financeiro ao mundo capitalista, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.                  
d) criação do dólar americano que teve o seu valor vinculado ao padrão internacional do ouro, 
um dos mais importantes padrões de valor usados como instrumento de intercâmbio comercial 
no atual mundo globalizado. 
 
 
Questão 6 
 
Em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O governo [da Alemanha Oriental] não tinha 
condições de mantê-lo, a menos que partisse para uma repressão sangrenta. [...] Em apenas 3 
dias, pelo menos 2milhões de alemães-orientais passaram para Berlim Ocidental. [...]Já no lado 
ocidental, os alemães-orientais formavam filas enormes diante das discotecas e de lojas pornôs 
[...]. Embora não tivessem dinheiro suficiente para comprar, as pessoas olhavam tudo como se 
fosse um grande parque de diversões. 

Fonte: ARBEX JR., José. Revolução em 3 tempos: URSS, Alemanha, China. SP: Moderna, 
1993. p. 54-56. 

  
A partir do texto, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim, em 1989, indica 
 
a) a falência do modelo socialista soviético em atender às demandas da população quanto à 
liberdade individual e ao consumo de bens e serviços.                   
b) as grandes realizações do modelo socialista na saúde e educação, capazes de manter as 
massas distantes dos apelos do mundo do consumo de bens privados, próprios da economia 
capitalista. 
c) o resultado do cerco militar das potências capitalistas e, consequentemente, o esgotamento 
do sistema socialista de atender às demandas das populações dos países do Leste Europeu. 
d) o vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha Oriental, o qual repetia o padrão soviético, 
porém era mais brando quanto à livre organização da sociedade e à liberdade de imprensa. 
e) a crise do capitalismo dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, com o 
esgotamento do Estado do Bem-Estar Social e a retração da sociedade de consumo. 
 
 
Questão 7 
 
As duas grandes marcas do século XX foram as guerras mundiais e o socialismo, ocasiões que 
geraram um terceiro grande fenômeno: a Guerra Fria, em que a moldura de uma ordem mundial 
bipolar se baseava na rivalidade entre os EUA e a União Soviética. Analise as proposições 
seguintes sobre as grandes transformações do século XX: 
  
I - A partir de 1945, o mundo esteve dividido, predominantemente, em blocos de países sob 
influência dos EUA e da União Soviética, que entraram em confronto de forma direta, o que levou 
o mundo a temer o deflagrar de uma guerra nuclear iminente. 
II - No Plano Marshall encontra-se a origem da Guerra Fria. Esse Plano representou a resposta 
americana à crise europeia, por meio do financiamento americano da reconstrução da Europa. 
III - O zênite da Guerra Fria aconteceu no momento em que duas graves crises colocaram à 
prova a resolução das duas superpotências e comprovaram o perigo de uma guerra total. Trata-
se da crise de Berlim, em 1961, e a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. 



 
 

 
 
IV - Por consequência do fim da Guerra Fria e da queda o muro de Berlim, o socialismo 
definitivamente 
deixou de existir e de orientar a política de diversos países. 
V - Pode-se concluir que, para o quadro histórico do final do século XX e início deste século, 
tanto o socialismo quanto o capitalismo conseguiram consolidar diretrizes para os graves 
problemas socioeconômicos e políticos que afligem a humanidade. 
  
Após a análise das proposições, assinale a alternativa verdadeira: 
  
a ) Apenas o item III é correto. 
b) Os itens II e III estão errados. 
c) Apenas o item V é correto. 
d) Os itens II e III estão corretos.               
e) Apenas o item III é correto. 

 


