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01. Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta viu o surgimento das novas potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. 
Essa bipolaridade colocou os interesses europeus na berlinda e inseriu divisões em antigos países em proveito da Guerra Fria que pode 
ser notado na fragmentação da Coreia e do Vietnã, é importante ressaltar que o Vietnã voltou a se reunificar após derrotar o exército 
norte-americano, entretanto a Coreia continua dividida sendo a do Sul um rico e próspero tigre asiático e a do Norte um país isolado 
no contexto mundial, exceto pela China, possuindo uma arcaica economia que gera fome entre seus cidadãos e se caracterizando por 
um grande poderio militar, possuindo inclusive bomba atômica, juntamente por um sistema ditatorial de alta densidade.

 Resposta: C

02. Conforme a ordem mundial da Guerra Fria se disseminava pelo mundo, os Estados Unidos e o Japão passaram a investir maciçamente 
no parque industrial ligado ao extremo oriente que também tinha o suporte de capital financeiro. No início, a produção manufatureira 
teria o caráter de complementar a nipônica, contudo houve um amadurecimento dessas empresas que passaram a ter vida própria se 
tornando competidoras das japonesas, mas sem o magnífico PIB de Tóquio. No final do século XX, outras áreas, também buscaram 
uma acelerada produtividade industrial, muitos dizem que foi fruto da queda do socialismo.

 Resposta: C

03. Após a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã era colônia com território que ainda era unificado e que era colônia do imperialismo francês. 
Contudo, após a sua descolonização, os Estados Unidos não aceitaram o domínio do comunista Ho Chi Minh e exigiram que o Sul se 
separasse do Norte, alicerçando-se no capitalismo com a Conferência de Genebra, em plena Guerra Fria. A rivalidade entre o Norte e o 
Sul cresceu ao ponto de gerar a Guerra do Vietnã, na qual o Sul capitalista e os Estados Unidos foram derrotados e o Norte reunificou 
o país sob a bandeira socialista a partir de 1975.

 Resposta: B

04. Na Segunda Guerra Mundial, o parque industrial japonês era concorrente do norte-americano no controle da Ásia para 
utilizá-la como mercado consumidor. Contudo, a devastação do Japão, provocada pela vitória arrasadora norte-americana que, 
inclusive, utilizou até mesmo bombas atômicas, deixou os Estados Unidos num impasse que era a percepção de que a ordem mundial 
do imperialismo tinha sido extinto e que no pós-guerra o socialismo soviético estava em franca ascensão na Ásia pondo em risco não 
somente as burguesias nacionais, mas todo o sistema capitalista. Por isso, os Estados Unidos financiaram o reerguimento do Japão 
para fazer frente ao domínio soviético, principalmente após a revolução socialista chinesa liderada por Mao Tsé-Tung. É dentro desse 
contexto que os Estados Unidos criam o Plano Marshall e remetem milhões de dólares para o seu ex-rival Japão.

 Resposta: B

05. Com o término da II Guerra Mundial, o planeta percebeu que as antigas metrópoles europeias, como Inglaterra e França, tinham 
vencido a guerra, porém estavam em plena decadência e como consequência, suas colônias iniciaram o processo de independência 
intitulado de descolonização. Nesse momento, a ordem mundial se tornou a Guerra Fria que se caracterizou por uma ferrenha disputa 
entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. Quando o Vietnã buscou implementar sua independência em relação 
à França, ocorreu inúmeras vitórias militares de Hanói sob orientação de Ho Chi Min que tinha ligação ideológica com o marxismo.  
Com a vitória de Ho Chi Min, os Estados Unidos, agora como superpotência capitalista, exigiram que o Vietnã fosse dividido em dois 
Estados para que houvesse um panteão capitalista na Indochina. O temor dos Estados Unidos era que ocorresse o efeito dominó, 
já discutido no governo anterior de Truman, e que o Vietnã divulgasse o comunismo pela Ásia. Dentro desse contexto, o presidente 
norte-americano perpetrou a Guerra do Vietnã levando soldados seus para defenderem o Vietnã do Sul, contudo o socialista Ho Chi 
Min, à frente dos vietcongs, utilizou a guerrilha que já tinha utilizado contra os franceses e derrotou os norte-americanos unificando 
o Vietnã.

 Resposta: D

06. O Japão teve seu crescimento capitalista incentivado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial no intuito de ser uma 
barreira eficaz ao avanço do socialismo, pois este estava em franca ascensão, já que a União Soviética tinha adquirido a tecnologia 
nuclear, a China se tornara um referencial do socialismo com o governo de Mao Tsé-Tung e o Estado americano tinha sido derrotado 
pelo Vietnã.

 Resposta: B

7. A descolonização da indochinesa foi problemática para os Estados Unidos porque a Guerra Fria estava em plena ascensão na década 
de 50 quando os comunistas vietcongs derrotaram o neocolonialismo francês na batalha de Dien Bien Phu e propuseram disseminar a 
influência soviética e a chinesa de Mao Tsé Tung pela Ásia. Washington temia que ocorresse o efeito dominó e, realmente, a ideologia 
marxista expulsasse os interesses capitalistas do sudeste asiático, então resgatou a Doutrina Truman, que era muito próxima da antiga 
“big Stick” e gerou a guerra contra o Vietnã do Norte. Os Estados Unidos foram derrotados e Saigon capitulou frente o governo 
socialista de Hanói, representante do Norte, que unificou o Vietnã colocando-o no mundo da foice e do martelo na Guerra Fria.

 Resposta: A
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08. O crescimento industrial dos Tigres Asiáticos ocorreu dentro de uma política de relação com a economia fabril nipônica   (e não chinesa) 
com o apoio dos Estados Unidos, que queriam consolidar o capitalismo na região, bem como ter acesso a mercadorias baratas. O 
capitalismo nos Tigres Asiáticos se caracteriza pelo liberalismo, ou seja, a pouca intervenção do Estado na economia, diferentemente 
da Coreia do Norte, que ainda mantém viva a burocracia estatal nos moldes dos planos quinquenais stalinistas.

 Resposta: B

09. O governo de Mianmar, juridicamente, se estrutura numa constituição que foi supostamente promulgada. Entretanto, inúmeras 
instituições que lutam por direitos humanos acreditam que a repressão por parte da “junta militar” que governa despoticamente o 
país criou mecanismos, como tortura e prisões arbitrárias, para referendar sua ditadura e aumentar a concentração de renda. Aung 
Sang Suu Kyi é uma ativista da oposição que teve grande parte de sua vida em prisão domiciliar e possui dificuldade em articular o 
crescimento da oposição devido à imensa repressão.

 Resposta: E

10. Timor Leste é a fração oriental da ilha do Timor que não aceitou pertencer à Indonésia por questões étnicas, já que grande parte de sua 
população nativa entrou em sucessivos choques com as tribos do Oeste, que apoiavam o governo de Jacarta. Os primeiros europeus a 
penetrarem na parte oriental da ilha foram os portugueses, durante as grandes navegações, na mesma época em que Cabral chegava 
ao Brasil. Apesar de não ser amplamente usado pela maioria da população, que utiliza línguas nativas, o idioma português é valorizado 
pela pequena elite. A luta pela soberania do Timor Leste não foi contra os antigos colonizadores portugueses, mas sim contra o Estado 
indonésio, que deseja integrar a parte oriental da ilha ao seu território, como província Timor Timur. Os timorenses não aceitaram 
e, a partir da segunda metade da década de 70, a Indonésia passou a reprimir violentamente os adeptos da independência, que foi 
conquistada, em 2002, com o apoio de forças australianas.

 Resposta: B
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