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01. A descolonização é a política criada pelas pobres e exploradas nações da África e da Ásia para fi carem independentes do imperialismo 
neocolonialista europeu, notadamente o inglês e o francês.  O domínio do capitalismo imperialista europeu entrou em decadência 
quando, na II guerra Mundial, a Alemanha bombardeou e desarticulou o parque industrial franco-britânico levando esses países a iniciar 
o processo da perda do controle de suas colônias. Após a II Guerra Mundial, as colônias afro-asiáticas observaram o enfraquecimento 
de suas metrópoles e passaram a criticar contundentemente a exploração neocolonial utilizando meios diplomáticos ou de revoltas 
armadas como foi o caso dos países da Indochina como o Vietnã. Os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram a descolonização 
porque seria o processo natural para isolar o combalido imperialismo europeu e introduzir os deles com a guerra fria.

Resposta: B

02.  A Descolonização foi um processo histórico que ocasionou a independência das colônias afroasiáticas que tinham sido exploradas 
pelo imperialismo europeu, notadamente o inglês e o francês. Para que a libertação desses países fosse concretizada vários fatores 
deveriam ser somados, como o fato de que o militarismo alemão e japonês terem, praticamente, destruído o a estrutura bélica inglesa 
e francesa na II Guerra Mundial que poderia ser utilizada como instrumento de repressão às futuras lutas de independência; outro fato 
interessante é o de que as metrópoles europeias aceitaram o crescimento armamentista do terceiro mundo como acúmulo de forças 
contra o Eixo; logo após a II grande guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, agora as duas novas superpotências, precisavam 
implantar a guerra fria  como a nova ordem mundial e para isso precisavam retirar da estrutura geopolítica internacional os interesses 
imperialistas europeus para inserir os de Washington e o de moscou. A crise do petróleo prejudicou o mundo capitalista como um 
todo, principalmente os Estados Unidos e em 1973 a descolonização já tinha mostrando claramente a decadência da Europa.

Resposta: C

03. Após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria tornou-se a Ordem Mundial vigente e anulou as aspirações nacionalistas do terceiro 
mundo de implantar uma descolonização com forte pendor de neutralidade como a defendida pela extinta Conferência de Bandung. 
O Japão não foi inserido em países que participaram da descolonização porque não era colônia europeia, por isso não tinha que 
promover sua independência. Já a África do Sul obteve sua independência em relação à Inglaterra antes de 1994, já que nesse ocorreu 
não a descolonização, mas sim o fi m do apartheid.

Resposta: B

04. Mahatma Gandhi liderou a descolonização indiana segundo o preceito de que a busca pela melhoria de vida nos aspectos políticos e 
econômicos estava atrelada ao respeito à honra, à dignidade e à vida, mesmo que fosse a do inimigo, para que o insurgente conseguisse 
crescer espiritualmente. Dentro desse aspecto, Gandhi defendia que os interesses coloniais ingleses deveriam ser boicotados radicalmente, 
mas sem violência física, através da desobediência civil no intuito de abalar a já decadente economia britânica que estava combalida 
devido à Segunda Guerra Mundial. A luta não armada, ou seja, o pacifi smo foi marca da trajetória de Gandhi. Agostinho Neto, Patrice 
Lumumba e Nasser defendiam o uso da força militar para defender os interesses de suas nações e Nelson Mandela abandonou a luta 
armada e se aproximou de mesas de negociação, porém em relação ao fi m do apartheid na segregacionista África do Sul que já era 
independente.

Resposta: A

05. O terrorismo é uma modalidade de luta que não acata as deliberações consideradas “civilizadas” da Conferência de Genebra e nem 
as orientações da ONU. Por isso pratica ações contra seus inimigos numa forma sem limites, o que é considerado pelos Estados como 
ações de barbárie. Essa questão pede ao aluno o conhecimento técnico sobre o que seja terrorismo, além da correta interpretação 
dos itens expostos.

Resposta: C
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