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01. O grupo terrorista “Al-Qaeda” nasceu como uma retaliação fundamentalista islâmica à interferência do Ocidente, principalmente 
norte-americana, no Oriente Médio quando após a vitória na Guerra do Golfo Pérsico, os EUA começaram a construir bases militares 
na Arábia Saudita e Kuwait. O “Al-Qaeda” foi criado pelo ex-aliado da CIA, Osama Bin Laden, tendo como suporte territorial e 
logístico o partido extremista afegão Talibã. A morte de Osama Bin Laden não destrói o terrorismo, pois o sectarismo continuará a 
existir juntamente com a ignorância e a miséria aliadas ao imperialismo do Ocidente.

 Resposta: D

02. A União Europeia foi resultado de um longo processo gestatório iniciado nos anos 50 do século XX, após a tragédia da Segunda Guerra 
Mundial (1939-45), e a sua bandeira procura transmitir a ideia de plena harmonia e entendimento absoluto. A realidade político-
sociocultural é complexa, pois as nações europeias vivenciaram processos históricos distintos e seus povos possuem identidades e 
marcas próprias. As tradições nacionais e os traços regionais são conservados e orgulhosamente lembrados e exaltados.    

 Resposta: B

03. Com a decadência da Guerra Fria, a Inglaterra passou a ser governada, principalmente na década de 80, pelo gabinete de Margaret 
Thatcher, que implementou medidas neoliberais desestruturando a social democracia. Seu governo foi um eficiente aliado dos Estados 
Unidos, durante a era Reagan, na luta para destruir o socialismo soviético. Representa o surgimento da globalização no Reino Unido 
e o surgimento do Estado Mínimo na Europa.

 Resposta: D

04. Os atentados implementados pelo grupo terrorista do “Al-Qaeda” sobre os Estados Unidos que gerou a destruição das torres gêmeas 
“World Trade Center” recrudesceu a diplomacia norte-americana elaborada pelo presidente conservador George W. Bush que passou 
a afirmar que as entidades que não se alinhassem diretamente com Washington não seriam respeitadas pelos Estados Unidos. 
Consequentemente, os aliados históricos dos Estados Unidos, como Israel, tiveram suas posições fortalecidas, já os países que se 
alinhavam ao governo Bush seriam tratados como inimigos como foi o caso do Afeganistão e Iraque que foram invadidos por tropas 
norte-americanas na suposta caça a Osama Bin Laden, líder maior do “Al-Qaeda”. Alguns países se aproximaram de Washington no 
intuito de se sentirem protegidos ou por coesão onde se pode observar o Paquistão que permitiu a construção de bases norte-americanas 
e o seu governo ditatorial não mais seria enfraquecido pelos USA. A política norte-americana agressiva de George W. Bush gerou uma 
aparente sensação de proteção a sua população que o reelegeu à Casa Branca. A vitória de Obama ocorreu, posteriormente, quando 
se percebeu que a política de Bush possuia várias escaramuças e que a segurança nacional não era correta com a CIA possuindo 
inúmeras falhas.

 Resposta: D

05. O terrorismo na cidade de Boston nos Estados Unidos simboliza a articulação internacional própria da globalização, pois as investigações 
apontam para o fundamentalismo existente em áreas da Ásia Central que repercutem na Rússia, antiga inimiga ferrenha norte-americana 
na Guerra Fria, como, também, nos Estados Unidos. Diante dessa realidade, “novos” inimigos surgem, no caso os terroristas, o que 
provoca um rearranjo das posições das maiores potências militares. Essa reorganização marginaliza o discurso de confronto nuclear, 
próprio da Guerra Fria, e imprime uma aliança entre os serviços de segurança que passam a trabalhar juntos.

 Resposta: E
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