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01. O planeta na atualidade está sob o domínio dos grandes estados e capitais do mundo ocidental no sistema produtivo chamado de 
capitalismo, consequentemente inúmeras ideologias se avolumaram conforme os séculos para justificar esse domínio. Podemos notar 
no século XVI ainda durante o mercantilismo o uso da catequese da contrarreforma católica sobre os indígenas da América Latina no 
intuito de atrelá-lo ao colonialismo ibérico, como na conquista do oeste norte-americano a ideologia do “Destino Manifesto” que 
retirava dos índios comanches ou apaches a prerrogativa de humanos para que os pioneiros brancos pudessem usurpar suas terras. 
No Extremo Oriente, a Europa passou a firmar que o desenvolvimento do Japão não se deu devido às opções nipônicas ou à cultura 
japonesa ligada à tradição, ao comunitarismo e às decisões da elite em enfrentar o próprio capitalismo com suas próprias ferramentas, 
mas sim às orientações dadas pelos próprios europeus para confirmar a ideologia do “Darwinismo Social”.

 Resposta: D

02. No século XIX, o imperialismo do Reino Unido invadiu a antiga Índia, que nessa época era unificada com o Paquistão, e a tornou uma 
neocolônia, usurpando suas riquezas, mas criando laços populacionais e diplomáticos. Quando houve a descolonização, esses antigos 
laços contribuíram para que muitos imigrantes paquistaneses (agora os muçulmanos estavam separados da Índia hindu) fossem morar 
na Inglaterra, que ansiava por mão de obra barata. Essa realidade, como também a existência de muitos negócios empresariais entre 
os dois países, permitiu o grande intercâmbio, que passou a ser utilizado por terroristas para ter acesso ao território britânico. Essa 
consequência nefasta para a Inglaterra é uma resposta às décadas de exploração imperialista, contudo o terrorismo precisa ser criticado, 
já que não permite a existência de respeito humano, pois ataca indiscriminadamente a sociedade civil.

 Resposta: E

03. A questão foi elaborada nas décadas finais do século XX buscando relacionar a economia dos Tigres Asiáticos que se caracterizam por 
uma diminuição do poder do Estado na economia com a brasileira onde o intervencionismo governamental é gigantesco. Os Tigres 
Asiáticos prenunciaram o neoliberalismo e foram financiados, ainda durante a Guerra Fria, principalmente, pelo capital norte-americano 
e nipônico como instrumento para consolidar o capitalismo na Ásia. A liberdade econômica unida ao grande capital estrangeiro atrelado 
à avançada tecnologia industrial alavancou a produtividade de regiões como a Coreia do Sul, Cingapura, Hong Kong e Taiwan.

 Resposta: A

04. O Partido Comunista do “Khmer Vermelho” atuou no Camboja e foi artífice de inúmeros genocídios quando chegou ao poder sob a 
liderança de Pol Pot. O texto foi escrito na época da Guerra Fria, na qual intelectuais de esquerda tinham a falsa e ingênua opinião de 
que seus movimentos possuíam uma áurea de humanismo. Porém, a realidade mostrou que o socialismo criou inúmeros massacres 
semelhantes, no sentido de violações dos Direitos Humanos, ao holocausto promovido pelo capitalista Hitler e ao genocídio sofrido 
pelos índios com o “destino manifesto” norte-americano.

 Resposta: B

05. O século XX foi palco de inúmeros conflitos armados que mostram várias atrocidades tanto no seio do capitalismo como do socialismo. 
Na URSS, controlando a máquina partidária, Stálin destruiu a oposição trotskista do PCUS e o levou à morte após a vitória dos vermelhos 
e a derrota dos brancos na guerra civil. Atualmente, as fronteiras da África ainda mantêm o mesmo traçado imposto pelo imperialista 
“Tratado de Pequim” do século XIX.  A Revolução Cultural chinesa, capitaneada por Mao Tsé-Tung, destruiu a ideologia democrática 
do Movimento das “Cem Flores” e criou uma profunda ditadura baseada na burocracia do Partido Comunista. Na guerra do Golfo 
Pérsico, o governo norte-americano de George Bush liderou uma coalizão que protegeu o Kuwait da invasão iraquiana, que desejava 
o controle petrolífero da região. Após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, o mundo ficou estupefato quando os Estados 
Unidos participaram do conflito no Vietnã, promovendo inúmeros bombardeios contra a população civil do norte do país. A participação 
e os massacres norte-americanos passaram a ser criticados pela própria população norte-americana através de movimentos pacifistas, 
como o dos hippies, fato que contribuiu para a vitória dos “vietcongs” socialistas.

 Resposta: A
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