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01. O mundo nascido após a morte do Socialismo Real da URSS gerou uma aceleração do sistema capitalista onde os processos produtivos 
se integralizaram aceleradamente através da globalização numa espécie de aldeia global, contudo essa integração econômica que gera 
enormes lucros não se relaciona com a mesma integração em relação à população, já que os países ricos querem a liberdade para o 
deslocamento de capital, mas não de etnias pobres que buscariam novas regiões para novas oportunidades. Somente, em momentos 
especiais como o da Guerra Civil na Síria é que alguns países europeus aceitam, relativamente, abrir suas fronteiras para os imigrantes.  
Ou seja, o nacionalismo continua vivo guando se trata de manter o padrão de vida.

 Resposta: C

02. O espaço público, desde a sua concepção, é o local adequado para a excelência e a realização do homem. É o constante movimento 
nesse ambiente de participação e interação popular que alimenta, revigora e vigia o processo democrático, as ações políticas, as 
trocas e mudanças sociais. A esfera pública política sempre foi vista como o lugar da comunicação, da deliberação, do debate e da 
participação cívica. Hoje, reconfigurada e ampliada em espaço de diversão, lazer, ócio, contatos pessoais, profissionais e outros, essa 
esfera permite a percepção dos dilemas coletivos, o reconhecimento da diversidade de pontos de vista e o exercício da liberdade de 
expressão. 

 Resposta: B

03. Com o fim da URSS e da Guerra Fria, a geopolítica mundial, caracterizada pela bipolaridade, foi substituída pelo conceito de Nova 
Ordem Mundial, caracterizada pela multipolaridade, ou seja, a hegemonia dos organismos multilaterais da ONU. É importante lembrar 
que esse conceito de multipolaridade sofreu críticas, sendo considerado por muitos uma “ditadura de Washington”, em virtude da 
manipulação exercida pelos EUA junto à ONU, especialmente por sua condição de única potência do período em questão. Contrariando 
as expectativas de paz, o mundo surgido após o fim da Guerra Fria foi marcado por grandes tensões internacionais e conflitos regionais 
e locais motivados por elementos como o nacionalismo, divergências e conflitos étnicos, terrorismo e contrabando de armas e drogas. 

 Resposta: A

04. Há em vários setores do ocidente a concepção de que o islamismo possui características intrínsecas ao fundamentalismo religioso, ou 
seja, a fé maometana é inerente ao fanatismo religioso, contribuindo para o crescimento do terrorismo, como os homens bombas. A 
charge transmite a ideia de que a crença muçulmana possui partidários do terrorismo como o Hamas, que atua na Faixa de Gaza e 
busca uma guerra sangrenta para a destruição do Estado de Israel, já a Autoridade Nacional Palestina (ANP) busca a negociação, que 
pode ser notada pela urna eleitoral.

 Resposta: A

05. A questão relaciona diretamente o tsunami com problemas econômicos, que inclusive já existiam anteriormente. O tsunami provocou 
abalo na cadeia produtiva, já que destruiu parte da estrutura produtiva, como fábricas, estradas e fechou parte de suas usinas nucleares, 
como a de Fukuyama. Contudo, devido à gigantesca riqueza econômica nipônica, apesar da atual crise, o Japão está conseguindo 
superar seus males com suas próprias forças internas.

 Resposta: D
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