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01. A globalização se caracteriza por uma potente integração da produção industrial mundial e, consequentemente, dos mercados 
consumidores com a diminuição da interferência do Estado na própria economia. Com a ascensão capitalista em Pequim com o 
governo de Deng Xiao Ping onde o projeto “comunista” foi chamado de socialismo de mercado, a China abriu suas portas para as 
multinacionais unindo poderosa tecnologia industrial com uma profunda exploração trabalhista diminuindo drasticamente os custos 
e os preços. Com a integração econômica mundial, a China passou a penetrar nos mercados internacionais numa forma impactante, 
bem como a receber as unidades manufatureiras. Como consequência, inúmeros países notaram que indústrias se deslocaram para a 
China gerando desemprego e crises no seu território sendo que a situação ficou pior para países do Terceiro Mundo, como o México, 
que se insiram em blocos econômicos, como o NAFTA, recebendo multinacionais de grandes potências como os Estados Unidos 
que produziriam suas mercadorias aproveitando a proximidade geográfica, a abundância de matéria-prima e a mão de obra barata.  
O México lucraria exportando para os Estados Unidos as próprias mercadorias norte-americanas produzidas no México, ocorre, já 
observado, que a China desorganizou esse processo e subtraiu  do México essas “maquiladoras”.

 Resposta: A

02. A Europa é um continente que conseguiu acumular imensas riquezas a partir das grandes navegações no século XVI provocando o 
colonialismo na América Latina; Logo depois a Inglaterra tornou-se pioneira na Revolução Industrial e no século XIX a Entente passou 
a explorar a África e a Ásia com o imperialismo. Entretanto, essa preponderância na exploração entrou em declínio quando os Estados 
Unidos e a União Soviética vencem a Segunda Guerra Mundial e implantam uma ordem mundial (Guerra Fria) marginalizando o capital 
europeu que deixou de centralizar o acúmulo de lucro oriundo do atual terceiro mundo. Essa realidade é o cerne da problemática 
europeia, que ainda tem outros problemas oriundos de outrora, passado que é a existência de uma gigantesca mão de obra pobre 
formada por imigrantes importados para serviços braçais, que hoje dominam esse nicho de empregos estendendo o desemprego para 
o atônito europeu que passou a culpar o imigrante pela crise por não perceber que o problema é mais complexo, por ser histórico.

 Resposta: A

03. A Guerra da Secessão, no século XIX, acabou com a escravidão negra, porém não proibiu os estados do sul de criarem leis segregacionistas 
que vigoraram até a década de 60 do século XX. O principal líder pela igualdade civil foi Martin Luther King, que se distanciou dos 
Panteras Negras devido a esses apoiarem a luta armada contra os brancos. Vale ressaltar que, em muitos casos, o racismo se manteve 
fundamentalista em instituições sulistas como a Ku Klux Klan. O governo de Lyndon Johnson herdou o humanismo, nessa questão 
racial, do governo de Robert Kennedy, que era aliado de Martin Luther King.

 Resposta: B

04. A charge representa o crescimento de grupos de extrema-direita entre os alemães, pois os da Antiga Oriental se sentem marginalizados 
e humilhados pelos ricos do Oeste capitalista. Já os da Antiga Ocidental acreditam que não tem o dever de enviar grandes verbas para 
reerguer a obsoleta estrutura fabril do Leste. Somada a essas mazelas, o desemprego e o contato com imigrantes aceleram mais ainda 
o racismo e o autoritarismo.

 Resposta: D

05. O texto retrata uma contradição inerente ao mundo atual, pois existe um discurso de que a globalização é uma efetiva integração dos 
mercados internacionais como se as tarifas alfandegárias deixassem de existir ou teriam um índice simbólico. Contudo, se percebe que 
as grandes potências, como os Estados Unidos, continuam a explorar os países do terceiro mundo aumentando suas taxas alfandegárias 
prejudicando as exportações das nações pobres.

 Resposta: C

06. A globalização é uma ordem mundial que nasceu após a morte da URSS, por isso não há necessidade de se preocupar 
com o crescimento do socialismo, que era o centro das atenções do capitalismo norte-americano e do oeste europeu. No 
mundo ocidental, principalmente na Europa, o capitalismo havia criado a social-democracia que tinha o intuito de fortalecer 
o estado para que este, por intermédio de reformas sociais, melhorasse a vida da classe média e do proletariado para que 
não houvesse uma aproximação com o discurso humanista do socialismo. Contudo, o custo era enorme, já que os governos 
aumentavam os impostos para manter os benefícios sociais, além dos estados implantarem um forte protecionismo.  
Na atualidade, o temor socialista já não mais existe então a intervenção governamental diminuiu na economia, como também os 
antigos avanços sociais conquistados nas décadas de 50 e 60 no auge da Guerra Fria. Os países passaram a se integrar em blocos 
econômicos como a União Europeia e o Nafta no intuito de uma maior integração continental comercial.

 Resposta: E
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07. No pós-guerra, a Alemanha Ocidental e a França “importaram” levas de imigrantes do terceiro mundo em busca de mão de obra barata 
e não especializada. Contudo, com o neoliberalismo, a crise econômica gerou desemprego e os trabalhadores alemães e franceses 
sofreram com a grande quantidade de imigrantes, que inclusive estavam em número elevado, preocupando os neonazistas, que 
consideravam a Europa Ocidental uma “Babilônia”. A queda do socialismo real desestruturou as antigas instituições da Guerra Fria, 
como o Pacto de Varsóvia e a KGB, bem como de países, como a URSS, que foi desmembrada em inúmeros países. É importante ressaltar 
que Moscou ainda possui interferência diplomática em algumas nações da Europa Oriental. Já a antiga Iugoslávia foi desmembrada 
numa gigantesca guerra civil, na qual o sérvio Slobodan Milosevic foi artífice de vários genocídios, como o ocorrido em Kosovo.

 Resposta: B

08. Na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, foi elaborado o termo Desenvolvimento 
Sustentável. Entende-se por Desenvolvimento Sustentável o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras.

 Resposta: E

09. A nova ordem mundial surgida após a queda do Muro de Berlim caracteriza-se por um capitalismo que busca diminuir o poder 
econômico do Estado por intermédio do neoliberalismo. Essas características, juntamente com a integração dos Estados por intermédio 
da globalização, levaram as grandes potências econômicas a transferirem unidades de produção para países pobres utilizando sua  
mão de obra barata e matéria-prima abundante para concluir o processo como se elas fossem a etapa final de uma “esteira” numa 
linha de montagem internacional. Esse modelo capitalista de produção faria com que essas empresas, chamadas de maquiladoras, 
apenas unissem as várias peças criadas em vários e que a maquiladora teria o papel de montá-las formando a mercadoria a ser vendida 
para o mercado internacional ficando o lucro nas mãos das grandes corporações. 

 Resposta: E

10. O Brasil é um país de dimensões continentais e que possui grande influência na América Latina, notadamente na do Sul. Os interesses 
entre os Estados-nações são, em geral, defendidos por vários meios, como a espionagem, as alianças provisórias e até mesmo o 
confronto militar. Nessa compreensão, o Brasil necessita de aparelho repressor numa perspectiva continental. Apesar do discurso da 
globalização transmitir a sensação de integração internacional numa confraternização e respeito entre as nações, a realidade mostra 
o contrário como pode ser observado no ataque norte-americano ao Iraque por petróleo ou na intransigência russa em relação à 
Chechênia. Na América do Sul, o imperialismo já criou guerras como a do Paraguai no século XIX e atritos há pouco tempo como 
a Guerra das Malvinas e a indisposição entre argentinos e chilenos por pequenas ilhas no extremo sul. Já no norte da América do 
Sul, guerrilhas como as da Colômbia mantêm um clima de ansiedade entre a aristocracia e o poder norte-americano que, também, 
não se sente à vontade com o nacionalista populista de Hugo Chávez, que apesar de já ter morrido ainda vive em forma de política 
governamental.

 Resposta: E
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