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01. 
A) “A Marselhesa” foi composta no período de guerra entre a França e as outras monarquias europeias. Considerando-se suas distintas 

apropriações, muitas passagens da composição relacionam-se ao contexto revolucionário francês, por exemplo (o candidato deve 
relacionar apenas um trecho da composição ao contexto):
– “Avante filhos da Pátria” ou ainda “Às armas, cidadãos”: nestas passagens, a conclamação à guerra se sustenta no sentimento 

nacional (daí a referência a filhos da pátria e cidadãos), emergente durante a era revolucionária.
– “Que um sangue impuro/banhe o nosso solo”: nesta passagem, a alusão à sangue impuro (do invasor) é uma metáfora da 

ambiência da guerra. A composição explicita a presença dos inimigos (da revolução e/ou da mudança) e a ameaça à pátria.
– “Contra nós da tirania”: nesta passagem, encontra-se a exposição do princípio da Revolução: a luta contra a tirania, identificada 

no privilégio aristocrático e representada, sobretudo, pela figura do Rei.
B) No final do século XIX, há uma mudança importante em relação à ideia de nacionalismo, definida pelo contexto de competição 

entre os estados nacionais europeus. Para explicar a mudança, é importante salientar que, no período jacobino, o nacionalismo 
francês era uma expressão revolucionária e inclusiva, ou seja, ser cidadão francês significava, mais do que simplesmente nascer em 
território francês, defender os princípios da Revolução, alicerçados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entretanto, 
a partir da corrida imperialista, o sentimento nacional passou a estar associado a viver em um território definido (ter uma nação), 
a ter uma língua e uma cultura (francesa, alemã, italiana, assim por diante), a possuir colônias e a se sentir parte integrante do 
projeto civilizacional europeu. Em virtude disso, cada vez mais, o nacionalismo conclamaria à defesa da nação, à posse de territórios 
coloniais e à guerra. Assim, a apropriação de “A Marselhesa” é bem-vinda, na medida em que o hino, elaborado em um contexto 
de invasão (a França lutava contra os regimes monárquicos da Europa, em 1792), exortava o sentimento nacional e qualificava a 
guerra como heroica e gloriosa. 

02. As questões envolvendo a região dos Bálcãs (território próximo à Grécia), que se desenrolavam desde a desintegração do Império Turco 
Otomano, envolvendo conflitos nacionalistas entre sérvios, croatas e bósnios, foram fatores fundamentais para o início do conflito, 
uma vez que a guerra começa por conta do assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro por um grupo terrorista sérvio. 

Resposta: C

03. O país mais prejudicado ou punido pelo Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra, foi a Alemanha. Sofrendo sanções políticas, 
territoriais, econômicas e bélicas, a Alemanha entrou em profunda crise social, o que facilitou a ascensão de ideais nacionalistas e 
fascistas no país, com o surgimento do Partido Nazista. 

Resposta: E

04. Na alternativa correta a expressão “crise do colonialismo” torna-se discutível, pois em se tratando do processo colonialista sobre a 
África e a Ásia (Neocolonialismo) ocorrido na segunda metade do século XIX, a crise desse processo, denominada “Descolonização 
Afro-asiática”, iniciou-se a partir da independência da Índia em 1947, estendendo-se até a década de 1970, tendo os conflitos dela 
decorrentes, ocorridos na segunda metade do século XX. 

 Os fatos mencionados na alternativa E, podem ser considerados válidos para a origem dos conflitos do início do século XX, sobretudo 
as grandes guerras mundiais, pois disputas imperialistas e consequências da unificação alemã ocorridas no final do século XIX são 
apontadas como causa da Primeira Guerra Mundial e a polarização ideológica entre socialismo e capitalismo, decorrentes da Revolução 
Bolchevique, como um dos fatores da Segunda. 

Resposta: A

05. O desmembramento da antiga URSS gerou conflitos em alguns dos países recém-separados, como na Iugoslávia, onde o ditador 
Slobodan Milosevic promoveu uma série de conflitos em busca da manutenção de regiões como a Bósnia. 

Resposta: A

06. A globalização pode ser definida como um processo em que os países abrem suas economias e as integram assim como os mercados 
nacionais, resultando na interdependência entre eles. 

Resposta: B

07. As repúblicas bálticas, anexadas a força pela ex-União Soviética em 1940, foram as primeiras a impor um nacionalismo forte e a 
autodeterminação. Em setembro de 1991, Lituânia, Estônia e Letônia se aproveitaram do momento pelo qual a URSS passava após as 
reformas promovidas por Mikail Gorbachov e declararam a sua independência, sendo seguidas por várias outras etnias que estavam 
sob o domínio da URSS.

 Após o movimento ocorrido na Rússia entre 1989-1991, liderado por Boris Yeltsin e que acarretou a derrocada do comunismo, este 
foi eleito democraticamente para chefe de Estado e em dezembro de 1991 firmou um acordo com as outras repúblicas, pondo um 
fim a URSS e criando a CEI (Comunidade dos Estados Independentes). 

Resposta: C
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08. Os imigrantes de países subdesenvolvidos cujo trabalho é explorado nos países desenvolvidos em atividades de menor qualificação são 
vítimas de grupos de extrema direita, muitos dos quais racistas, preconceituosos, com relação à religião, e xenófobos. São exemplos 
os casos de preconceito e violência contra imigrantes na Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos.

Resposta: B

09. A região balcânica é um mosaico de etnias e nacionalidades, apresentando diferenças culturais significativas. No período logo após 
a Segunda Guerra, a região foi governada por um regime totalitário cujo líder, Marechal Josip Broz Tito, nascido na Croácia e que 
tinha ideais nacionalistas, criou a Iugoslávia, governando-a com mão de ferro entre 1945 e 1953. Apesar de receber ajuda soviética 
para expulsar os alemães de seu território, procurou manter-se afastado da esfera da URSS. Durante o período da Guerra Fria,  
fez parte, com a Índia e a China, de um grupo de países chamados Não Alinhados, uma opção entre o capitalismo e o socialismo que 
não evoluiu. Após sua morte na década de 1980, a Iugoslávia acabou se desfazendo com a (re)emergência de seus antigos nacionalismos 
e fortalecimento de diferenças culturais. 

 A alternativa B é falsa, pois não há arsenais nucleares na região.
 A alternativa C é falsa, pois não há grandes interesses do capital especulativo na região.
 A alternativa D é falsa, pois a União Europeia mantém-se agregada. 
 A alternativa E é falsa, pois não há produção de gás na região. 

Resposta: A

10. A Rússia, que emergiu com o fim da URSS, constituiu-se de modo inseguro e sujeita a fortes pressões internas, organizando-se em 
torno de grupos de influência que dominavam determinados setores de produção, induzindo a variados índices de corrupção para 
a consecução de negócios. Esses aspectos acabaram gerando instabilidade interna e insegurança institucional, o que dificultou a 
elaboração e celebração de contratos internacionais com a Rússia. Internamente emergiram questões étnicas há muito soterradas pelo 
stalinismo e que agora cobravam soluções levando os governos russos pós-URSS a adotar medidas duras de controle sobre territórios 
conflagrados com discurso de autonomia nacionalista em regiões como o Cáucaso.

 A alternativa A é falsa, pois do ponto de vista externo a Rússia possui regime democrático. O que se questiona é a sua insegurança 
institucional e jurídica.

 A alternativa B é falsa, pois a volta ao mercado capitalista é ainda instável, uma vez que vários desses grupos de controle acabam 
extorquindo ou corrompendo para se manter.

 A alternativa C é falsa, pois a economia da Rússia ainda tem muitas atividades ligadas à agropecuária e ao extrativismo e não existe 
o ingresso de capital sul-coreano na Rússia em larga escala.

 A alternativa D é falsa, pois a Rússia não se expressa como uma teocracia e não expansão do islamismo em seu território. Ao contrário,  
o governo de Moscou combate abertamente áreas islâmicas como a Chechênia. 

Resposta: E
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