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01. Karl Marx identifi cou no capitalismo a existência de uma dicotomia, baseada na Luta de Classes, a partir dos modos de produção; 
fundada nas condições materiais e no domínio de uma classe sobre outra, epicentro defi nidor das disposições ou caracteres econômicos, 
sociais, políticos e culturais.

 Resposta: B

02. O advento da Revolução Industrial, com a mecanização da mão de obra, estabeleceu uma nova forma de desenvolvimento dos métodos 
de produção. Note-se que o texto é de autoria de um destacado historiador de base marxista, que passará a defender a constante 
organização e mobilização do proletariado, com fi ns de destruição do sistema capitalista.

 Resposta: C

03. Ao observar a imagem e relacioná-la com o enunciado da questão, é possível perceber que a política de intervencionismo do big stick 
está relacionada ao início do século XX e com foco na América Central. Embora os EUA também tenham agido de forma semelhante 
na América do Sul entre os anos de 1950 e 1970, o cartoon e o enunciado não estão abordando este momento histórico. Portanto, 
a alternativa [A], apesar de descrever uma verdade do ponto de vista histórico, não é a resposta adequada para esta questão.

 Resposta: B

04. Karl Marx e Friedrich Engels, fundadores do movimento socialista moderno, trouxeram à tona os interesses antagônicos entre as classes 
sociais (burguesia versus proletariado) e a apresentaram uma nova doutrina social: o comunismo.

 Resposta: C

05. O iluminismo desenvolveu valores considerados universais, mas foi criticado por representar valores burgueses e, em alguns casos, 
franceses. No século XIX, o romantismo passou a criticar o desprezo às velhas tradições como desprezo aos elementos que formam 
a identidade de um povo e recuperou algumas tradições para reforçar o sentimento nacionalista, numa época em que as divisões de 
classe se tornavam uma ameaça e a disputa por colônias reafi rmava as divisões econômicas entre as nações.

 Resposta: A
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