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01. Somente a alternativa C está correta. O discurso histórico da presidenta do Brasil Dilma Rousseff na abertura dos trabalhos da Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 2011 apresentou alguns pontos importantes, tais como: crítica à xenofobia, ao autoritarismo, miséria, a 
pena de morte e a discriminação. Defendeu a ideia de liberdade e democracia e apoio a luta das mulheres em busca de igualdade de 
gênero. As demais alternativas estão incorretas.

Resposta: C

02. A França decidiu expulsar 700 ciganos de seu território por considerar que este grupo está em situação ilegal e que a situação de 
desemprego e marginalidade contribui para o aumento da criminalidade. Tal política é parte de uma visão nacionalista e xenófoba do 
governo de Sarkozy.

Resposta: A

03. Os atentados de 11 de setembro acabaram por despertar preconceito em relação aos muçulmanos, levando a generalizações superfi ciais, 
associando a religião islâmica e seus seguidores ao terrorismo.
No processo de desintegração da Iugoslávia, a Europa voltou a presenciar uma tentativa de limpeza étnica, quando durante a guerra da 
Bósnia os sérvios impuseram perseguições e exterminaram milhares de bósnios, além de vários crimes de guerra que foram cometidos 
contra aquele povo.
Nos confl itos na Palestina entre árabes e israelenses, ações de intolerância são registradas dos dois lados.

Resposta: A

04. Associado ao resgate do nazismo, ideologia política difundida pelo alemão Adolf Hitler, o movimento neonazista origina-se a partir 
da intolerância e do racismo, promovendo, em sua maioria, a discriminação contra minorias e grupos específi cos, como negros, 
homossexuais, estrangeiros ameríndios e judeus, comunistas, imigrantes islâmicos e caboclos, defendendo a “superioridade da raça 
pura ariana”.

Resposta: A

05. Somente a proposição B está correta. A questão remete ao racismo, homofobia e xenofobia que caracterizam a história brasileira. 
A última assertiva é a única incorreta. Existe uma legislação no Brasil que criminaliza este tipo de comportamento, no entanto, estas 
atitudes estão arraigadas na cultura brasileira que nem mesmo a legislação proibindo a questão não foi resolvida no país.

Resposta: B
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