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01. A Guerra Fria é a Ordem Mundial que caracterizou-se pela animosidade entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o Socialismo real 
capitaneado pela União Soviética. Essa divergência aprofundou-se num maniqueísmo que provocou um gigantesco distanciamento entre a 
Europa Ocidental ($) e a Oriental ( ) através da Cortina de Ferro, que percorria a Europa de Norte a Sul. Vale salientar que o Muro de Berlim 
também representou a divisão entre capitalismo e socialismo, entretanto, sua construção é, materialmente, limitada à cidade de Berlim.

Resposta: A

02. O neoliberalismo se caracteriza pela implantação do estado mínimo, no intuito de agilizar o sistema capitalista com o favorecimento da 
concorrência e do desenvolvimento dos meios de produção. Com o fi m da Guerra Fria, o capitalismo não mais necessitava resguardar 
a sociedade proletária dos malefícios da concentração de renda para evitar a expansão do socialismo na Europa Ocidental, já que a 
URSS estava destruída, consequentemente, os partidos social-democratas, que apoiavam um estado paternalista e poderoso foram, 
paulatinamente, alijados do poder. Nesse ambiente, surgiram os blocos econômicos continentais, como a União Europeia, que buscavam 
valorizar o comércio entre os próprios membros para se resguardarem da concorrência de países como a China. 

Resposta E

03. A questão trata de fatos históricos que ocorreram no pós-guerra e que moldaram, principalmente, a estrutura da Europa.
Na antiga Tchecoslováquia, sob a liderança do “liberal” socialista Dubcek, parte da população revoltou-se contra o stalinismo soviético, 
mas o movimento foi duramente reprimido e a nação manteve-se estruturada na grave ditadura do partido único. Em Portugal, a 
ditadura fascista de Salazar se manteve viva após a derrota do Eixo, mas foi aniquilada pela ação de ofi ciais do exército na Revolução 
dos Cravos, nos anos 70, com o apoio da população, atitude que iniciou o processo de redemocratização. Na Itália, a concepção 
de que o socialismo só poderia ser implantado por via revolucionária, ou seja, armada, foi propagada por marxistas radicais que se 
inspiravam no bolchevismo e no Maoísmo. Na Espanha, o governo de Franco foi fortalecido por Hitler, obviamente, antes da Segunda 
Guerra Mundial, numa ação que gerou o Massacre de Guernica. Contudo, o franquismo faliu quando sua estrutura ditatorial entrou 
em crise pela morte do general Franco e pelo rei Juan Carlos I, que favoreceu a abertura política na década de 70. A França, em 1968, 
foi sacudida por rebeliões de estudantes que se iniciaram por assuntos triviais, mas que passaram a questionar a autoridade do Estado 
capitalista numa aspiração de liberdade, que também gerava o distanciamento sobre a ditadura da URSS; esse movimento foi chamado 
de “Maio de 68” e implantou no ocidente a percepção de que os jovens também devem participar da política como agentes ativos.

Resposta: E

04. A Revolução dos Cravos foi um movimento que destruiu a longa ditadura lusitana estruturada por Salazar que chegou ao poder ainda 
no momento anterior à segunda guerra mundial com o apoio de Hitler. Essa ditadura se manteve viva porque na Guerra Fria se alinhou 
aos Estados Unidos perseguindo comunistas. Na década de 70, a população portuguesa e das suas colônias, como a de Angola e de 
Moçambique, já estava considerando-a anacrônica e a destruiu. Como já estava totalmente isolada politicamente, inclusive Salazar já 
tinha morrido, e estrutura autoritária foi destruída sem a necessidade de troca de tiros. É importante ressaltar que ao apoiar a queda 
da ditadura, os grupos de independência das colônias tiveram o apoio da população portuguesa.

Resposta: C

05. A década de 60 do século XX foi essencial para a criação de uma sociedade no mundo ocidental, possuidora de ares liberais, na qual a 
nova geração promovia críticas políticas, culturais e ideologias ao conservadorismo do capitalismo, bem como do socialismo stalinista. 
A juventude universitária francesa passou a clamar “É proibido proibir” numa busca de uma sociedade na qual não haveria exploração 
ou limitação de práticas humanas, por isso alguns autores inserem o Maio de 68 numa concepção anarquista. A felicidade proposta 
pelo movimento estudantil possuía um radicalismo profundo que o aproximou ideologicamente do movimento hippie norte-americano 
e da Primavera de Praga, por isso a juventude revolucionária francesa sofreu uma forte repressão por parte do governo conservador 
de Charles de Gaulle.

Resposta: C
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