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01. A descolonização é uma consequência da Guerra Fria, pois as duas novas superpotências, EUA e URSS, precisavam alijar o domínio 
neocolonista da Europa ocidental para que pudessem implantar seus domínios imperialistas. Entretanto, devido à temerosa corrida 
armamentista nuclear, Whashington e Moscou resolveram manter a inimizade, mas com um freio a uma suposta, mas volátil, defl agração 
da Terceira Guerra Mundial. Esse freio foi uma aproximação baseada em diálogos e reuniões, como a Conferência de Reykjavík. 
Entretanto, a ordem mundial da Guerra Fria se manteve viva e as duas superpotências buscavam a decadência da outra, como pode 
ser observado quando o governo chinês maoísta se indispôs com a URSS e passou a receber a visita do presidente Nixon, que tinha o 
intuito de quebrar a hegemonia soviética no mundo socialista. A olimpíada de 1980, em Moscou, foi boicotada por grande parte dos 
países capitalistas que, liderados pelo presidente Carter, dos Estados Unidos, buscaram criticar a invasão militar soviética no Afeganistão 
no ano anterior.

Resposta: C

02. Com o término da II guerra mundial, as metrópoles europeias, notadamente a Inglaterra e a França, mostraram-se, militarmente, 
politicamente e economicamente enfraquecidas gerando condições concretas para a ascensão de movimentos nativos da África e da 
Ásia que buscavam a soberania de suas regiões. Com a independência dos pobres países do terceiro mundo, a infl uência de Washington 
e de Moscou se faria mais presente disseminando a guerra fria. A descolonização realçou as divergências internas entre os grupos 
políticos radicais, que desejavam um Estado distante das superpotências com maior preocupação social, contra os grupos que tinham 
discurso de conciliação que eram mais ligados à manutenção da elite oligárquica no poder.

Resposta: A

03. A leitura do texto revela que a Conferência de Bandung tinha como núcleo de seu programa político a independência das colônias 
na África e na Ásia, o que era uma afronta ao imperialismo europeu, notadamente o inglês e o francês. Apesar do programa da 
Conferência possuir um tom humanista criticando o capitalismo, o texto tem como foco principalmente a busca pela soberania das 
neocolônias com a autodeterminação dos povos, ou seja, o texto é remetido para o enfraquecimento das metrópoles europeias na II 
guerra mundial ocasionando uma conjuntura favorável para a luta pela descolonização dos futuros países do terceiro mundo.

Resposta: B

04. A política proposta por Gandhi a favor da descolonização não se aproximava das reações militares, já que Gandhi que a independência 
deveria seguir um ritmo de respeito não somente pela autodeterminação do povo indiano, mas também pela vida, seja a asiática ou a 
europeia. Consequentemente, o enfraquecimento do imperialismo neocolonialista britânico passaria pela anulação do lucro capitalista 
que era sustentado pela importação, por parte da Índia, das mercadorias industrializadas vendidas por Londres, então a desestruturação 
do imperialismo britânico passaria pelo ato dos indianos em evitar a comercialização das mercadorias europeias. Para tanto, Gandhi 
passou a ser o exemplo vivo dessa política ao produzir artesanalmente suas próprias roupas e a atingir o ápice do boicote ao promover 
a Marcha do Sal aonde os indianos iriam para as praias retirar da água oceânica seu próprio sal.

Resposta: D

05.  No processo de descolonização, a Indochina conseguiu expulsar o imperialismo francês sob a liderança dos comunistas. Devido à 
doutrina Truman, os Estados Unidos não aceitaram que os socialistas dominassem todo o Vietnã, que passou a ser dividido em dois 
Estados, o do norte seria socialista, liderado por Ho Chi Min e apoiado pela URSS e pela China de Mao Tsé Tung, já o sul era ligado 
aos interesses capitalistas de Washington. No Tratado de Paris, fi cou decidido que o Vietnã seria reunifi cado após um plebiscito nas 
duas áreas, contudo o presidente Kennedy percebeu que seus interesses seriam derrotados na eleição e a boicotou, o que serviu de 
pretexto para que o norte se insurgisse. Os Estados Unidos entraram diretamente na guerra com seu formidável parque bélico com o 
apoio da sua população, que acreditava que a guerra levaria o ideal de civilização para aquele rincão “perdido” do mundo, contudo 
os comunistas não aceitaram a intromissão norte-americana e promoveram uma tática de guerrilha nas densas fl orestas anulando o 
avanço das tropas ianques que passaram a atacar as aldeias com bombas incendiárias como o “napalm”. Devido às atrocidades de 
seu exército, grande parte da população civil dos Estados Unidos passou a defender a sua retirada da guerra, o que ocorreu através 
de uma humilhante derrota militar perante os vietcongs. É importante salientar que uma fração da juventude norte-americana aderiu 
ao pacifi smo por intermédio do movimento “hippie”, abalando o conservadorismo da sua sociedade. A revolução russa não foi a mais 
longa e após a morte de Lênin quem assumiu a secretaria geral do partido comunista foi Stálin e não Trotsky. Após a independência, 
os países africanos mantiveram as mesmas fronteiras criadas pelo imperialismo europeu, não aceitando a tradição tribal dos povos, 
o que ajudou a manter o estado de penúria do continente. A Revolução Cultural chinesa manteve a república, mas atrelada a uma 
forte estrutura ditatorial implantada por Mao Tsé Tung. Na guerra do golfo, o Kuwait era aliado dos Estados Unidos contra a expansão 
militar iraquiana de Saddam Hussein.

Resposta: A

06. O domínio da Inglaterra entrou numa decadência gritante quando a Segunda Guerra Mundial destruiu seu poder produtivo e criou 
condições para que suas colônias fi cassem independentes com a descolonização. Vale salientar que a Segunda Guerra Mundial terminou 
quando os Estados Unidos defl agraram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A partir desse momento, os EUA passaram a 
liderar o mundo capitalista. A descolonização indiana foi liderada por Gandhi, que propôs a vitoriosa luta não armada (pacifi smo), 
entretanto, quando o Reino Unido foi expulso, o povo indiano entrou numa guerra civil pelo domínio do Estado, bem como pela 
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rivalidade entre grupos hindus e mulçumanos. Essa guerra provocou a divisão do país em que a parte central se tornou a Índia hindu. Já 
o Paquistão tem maioria da população pertencente à fé mulçumana. O território oriental do Paquistão, posteriormente, emancipou-se 
com o nome de Bangladesh. Atualmente, a inimizade entre Índia e Paquistão é gritante ao ponto dos dois países possuírem arsenal 
nuclear. É importante ressaltar que um dos pontos de discórdia é a região da Caxemira, que pertence à Índia, mas como tem maioria 
da população islâmica, busca fi car independente ou se integrar ao Paquistão.

Resposta: D

07. Ao observarmos o cartum, verifi camos que as faces expostas de cada um na multidão são o refl exo da face de Mahatma Gandhi, o 
que revela o grau de infl uência por ele exercido, bem como o nível de coesão do movimento emancipacionista hindu por ele liderado 
através do método da resistência pacífi ca, o que englobava estratégias como a não violência, o boicote e a desobediência civil. 
O governo britânico foi incapaz de manter o ativista e pacifi sta preso, em face da pressão geral da multidão integrada ao movimento; 
também estando impossibilitado de evitar a vitória da luta emancipacionista da Índia.

Resposta: D

08. A descolonização da Indochina, formada por Laos, Camboja e Vietnã, possui forte liderança comunista, principalmente a de Ho Chi 
Min. Após derrota francesa, o Vietnã foi dividido em dois: o norte, controlado pelos “vietcongs” comunistas, e o sul, pelos capitalistas 
ligados aos Estados Unidos, que não aceitavam o avanço socialista devido ao efeito dominó defendido pela doutrina Truman, que era 
própria da Guerra Fria. A Guerra do Vietnã foi um fracasso militar e diplomático norte-americano, pois seus aliados foram sumariamente 
expulsos ou mortos quando o Vietnã do Norte venceu o Sul e reunifi cou o país.

Resposta: D

09. A população africana possui um péssimo IDH devido a vários fatores, já que foi explorado continuamente pelo imperialismo europeu, 
que não respeitou a existência de suas várias etnias e conseguiu remeter grande quantidade de riquezas sem permitir que a África 
acumulasse capital, bem como desestruturou as relações ao implantar Estados (colônias) que não respeitavam o modo de vida tribal. 
A questão do tribalismo é um assunto delicado porque, apesar da África não ter fi cado pobre diretamente pela existência de tribos, 
elas não permitiram que os africanos se unifi cassem numa forte luta contra os exploradores brancos.

Resposta: E

10. O Índice de Desenvolvimento Humano da Índia e do Paquistão é extremamente baixo, o que os coloca como países do Terceiro Mundo, 
pois conseguiram se libertar do império britânico numa vitoriosa descolonização, logo após a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, 
não conseguiram implantar uma poderosa economia industrial, juntamente a uma boa distribuição de riquezas entre a população. 
É importante ressaltar que no processo de descolonização os dois países estavam unidos, porém logo depois se separam. A população 
da Índia possui maioria hindu e a do Paquistão possui preponderância mulçumana. Atualmente, esses países são inimigos e possuem 
arsenal nuclear.

Resposta: E
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