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01. Com o fi nal da Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental, temendo do avanço do socialismo e observando o avanço do radical ismo 
entre os movimentos sindicais, fortaleceu o Estado. Esse crescimento do poder do Estado capitalista com forte pendor social foi chamado 
de social democracia e introduziu um excelente padrão de vida entre os europeus. O liberalismo foi enfraquecido e as empresas privadas 
passaram a ter despesas tributárias, que somente foram diminuídas após a queda do muro de Berlim e a implantação do neoliberalismo 
(globalização).

Resposta: B 

02. O governo do partido conservador dirigido pela Margareth Thatcher foi um dos pioneiros na implantação do neoliberalismo na 
Europa, como consequência, o Estado, paulatinamente, foi se distanciando das questões sociais anulando conquistas obtidas durante 
os governos da social-democracia que oneravam as contas públicas. Outro fato marcante é que o desemprego aumentou para que a 
estrutura industrial se modernizasse adquirindo tecnologias onde a robótica penetrou na linha de montagem ou simplesmente fábricas 
foram fechadas. Nesse clima de pessimismo e de instabilidade social, a rebeldia entre os adolescentes da classe humilde contribuiu para 
que surgissem músicas com extremo vigor de crítica social e ideológica sem, inclusive, se preocupar com partituras ou rimas musicais, 
nelas o pessimismo se mesclava com violência.

Resposta: D

03. A Europa passou por inúmeras estruturas governamentais que a levaram a ser um continente que remodelou a história do planeta, 
inicialmente, quando o feudalismo de economia de subsistência e de fragmentação política deu lugar a Estados com forte centralização 
política baseados no absolutismo monárquico, simbolizado pela frase “O Estado sou eu”, de Luís XIV, que liderou a exploração pelo 
pacto colonial na América Latina ou o incentivo à criação de manufaturas. Entretanto, nos países como Inglaterra e França, onde as 
manufaturas fortaleceram em demasia o processo produtivo burguês, o empresariado disseminou o liberalismo positivista e passou a 
fortalecer o parlamento, que pode ser observado no reinado britânico e imperialista da rainha Vitória, como instituição que limitaria o 
poder do rei e destruiria os privilégios do Antigo Regime, fundamentando os alicerces da Idade Contemporânea. O liberalismo, ligado 
à Segunda Revolução Industrial, não colocou o Estado germânico e italiano na linha de frente no imperialismo, que era dominado 
pelas burguesias inglesa e francesa; como consequência, o mundo viu a eclosão das duas guerras mundiais como fruto do acirramento 
imperialista, bem como do nascimento de um capitalismo que negava a liberdade e a cidadania, que é chamado de nazifascismo e que 
foi defendido por Hitler, Mussolini, Franco e Salazar. O governo ditatorial de Hitler foi destruído na Segunda Grande Guerra, mas o de 
Salazar, em Portugal, manteve-se vivo durante a Guerra Fria e somente após a sua queda na década de 70 é que Portugal implantou 
a democracia e a descolonização.

Resposta: A

04. A questão irlandesa é secular e consiste na luta pelo controle do território da Irlanda do Norte, capital Belfast, entre irlandeses e 
ingleses. Ingleses calvinistas e anglicanos (protestantes) penetraram nessa área, notadamente, na metade do século XVII, quando 
houve a revolução puritana em Londres e Cromwell implantou a política de colocar “colonos” ingleses protestantes na Irlanda para 
aumentar sua infl uência política e obter mais terras que produzissem lã (ovelhas) para suas manufaturas têxteis britânicas. Os irlandeses 
católicos não aceitaram e iniciaram um conjunto de manifestações contrárias, inclusive terroristas com a criação do IRA, e a Inglaterra, 
já na Idade Contemporânea negociou sua retirada, entretanto somente da parte sul da ilha, que fi cou nas mãos dos nacionalistas 
irlandeses com capital em Dublin, entretanto a região norte se manteve nas mãos dos ingleses, que tem a maioria da população, e o 
confl ito se manteve vivo. Como a animosidade militar de ambos os lados não chegava ao fi m, Londres busca uma negociação onde a 
Irlanda do Norte se mantenha pertencente ao reino unido, mas com uma relativa autonomia que passa pela participação das facções 
num governo de coalizão, o que se torna difícil devido ao ranger do ódio do passado e do presente.

Resposta: A

05. A questão pertence ao vestibular de 2007, mas a questão da imigração ilegal para a Europa ocidental, bem como para os Estados 
Unidos, se mantém atual. Devido à miséria da população de muitas áreas da África e da Ásia, bem como de guerras civis, enormes 
contingentes de pessoas se arriscam em embarcações rudimentares ou em peregrinações terrestres por regiões de difícil acesso para 
se fi xarem na Europa ocidental em busca de empregos ou de paz. Pelo mediterrâneo, os migrantes buscam, principalmente, chegar 
ao litoral da Itália, Espanha e, em menor escala, Grécia. No caso da fronteira norte-americana com o México, Washington criou uma 
política de isolar os Imigrantes levantando um enorme muro que está sendo criticado por instituições humanitárias pelo caráter de 
“segregação”.

Resposta: C

06. A Europa Ocidental reafi rmou sua estrutura capitalista quando seu parque industrial, destruído pela Segunda Guerra Mundial, foi 
vitalizado economicamente pelo capital norte-americano através do plano Marshall. Contudo, a integração do mercado europeu não 
interessava à elite ianque, mas somente à europeia, que teria maior poder de pressão junto à comunidade mundial devido a uma 
suposta ação em forma unifi cada. Por possuir estrutura capitalista, a União Europeia teve como semente o seu lado ocidental, que 
criticava o Leste Europeu. Vale salientar que, após a queda do Muro de Berlim, muitos países da antiga União Soviética se integraram 
ao Euro, como a Estônia.

Resposta: E
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Resolução – História III

07. O ano de 1968, além do exposto no texto, foi também marcado pelas manifestações estudantis, cujos objetivos se relacionavam 
com a transgressão a todo e qualquer tipo de autoritarismo, centralização, dogmatismo ou imposição ideológica. Tratava-se ainda de 
uma forma de protesto contra o governo repressor do General de Gaulle. Na medida em que o movimento utilizou-se de uma vasta 
amplitude histórica e ideológica, serviu de base para iniciativas posteriores associadas ao direito de questionamento, crítica e mobilização 
num sentido ecológico, pacifi sta, igualitário, libertário, entre outros. Vale ressaltar que além da concreta politização dos estudantes, 
em maio de 68, na França, cujo exemplo inspirou reações antiditatoriais no terceiro mundo, o ano de 1968 foi ainda marcado pela 
Primavera de Praga e pelo Movimento Hippie.

Resposta: E

08. Na transição de ordem mundial da Guerra Fria para o Neoliberalismo, a Europa Ocidental passou a sofrer com a queda do poder 
aquisitivo, entre os operários e a classe média. Como reação, novos grupos fascistas entraram em ascensão, pondo culpa das mazelas 
nas minorias, como anteriormente Hitler e Mussolini tinham proposto. Essa realidade provocou o crescimento dos skinheads e da 
extrema-direita francesa, liderada por Le Penn, e do conservadorismo italiano de Berlusconi.

Resposta: C

09. Enquanto a Alemanha estava dividida pelo Muro de Berlim, a parte ocidental valorizou em demasia a tecnologia fabril, inicialmente com 
o plano Marshall, e o consumismo, que é próprio do capitalismo. Já a área oriental, apesar do crescimento na indústria de base, fi cou 
com o parque fabril defasado, em relação à ocidental, devido à morosidade e burocracia próprias dos planos quinquenais stalinistas. 
Essa realidade trouxe sérios problemas para a reunifi cação, pois a produtividade da ex-Alemanha Oriental ainda não era párea para 
ocidental, principalmente, nos tempos de globalização que possui a robótica que gera desempregos.

Resposta: A

10.  O povo basco não se considera integrante da etnia espanhola, por isso a luta pela sua independência é secular, bem como a repressão 
promovida por Madri, que teve picos no governo fascista do general Franco devido à busca pela separação, bem como pelo ideal 
republicano. É importante salientar que, durante a guerra civil espanhola, a Alemanha nazista, com o apoio de Franco, destruiu a cidade 
de Guernica que inspirou Picasso a pintar o painel que leva esse nome e que retrata o genocídio da guerra. Os atentados terroristas 
promovidos pelo ETA não têm o apoio disseminado da população basca que, paulatinamente, tenta buscar meios legais para afi rmar 
sua etnia.

Resposta: E
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