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01. No mundo atual, ocorre uma intensa campanha pela liberdade de imprensa e de pensamento como ocorre na Europa Ocidental e 
nos Estados Unidos. Entretanto, países que possuem uma grande interferência do Estado na sociedade possibilitam a diminuição da 
independência dos meios de comunicação. Nesse sentido, existem exemplos de onde a liberdade é questionada, como é o caso da 
ditadura do Partido Comunista Chinês, que controla inclusive a Internet, e do autoritarismo do governo venezuelano de Hugo Chávez. 
Vale salientar que a liberdade de imprensa tem que ser respeitada e amadurecida, inclusive, pelas grandes empresas de comunicação 
que podem utilizar esses instrumentos de informação para ludibriar a população, passando informações falsas ou tendenciosas, 
conseguindo inclusive a doutrinação.

 Resposta: A

02. Os dois fragmentos se ligam à religiosidade para justificar o terrorismo. O presidente norte-americano George W. Bush se aproxima 
de uma cruzada cristã, já Osama Bin Laden apregoa que a sua vontade em destruir o ocidente se origina na defesa do islamismo. 
Ambos os discursos se aproximam do fundamentalismo religioso. Dentro dessa realidade, o “Al-Qaeda” destruiu as torres gêmeas do 
World Trade Center no maior ataque terrorista ao ocidente e o governo de George W. Bush gerou a morte de inúmeros inocentes nos 
bombardeios no Afeganistão e no Iraque como retaliação. 

 Resposta: C

03. Conforme o capitalismo passou a enfraquecer fronteiras no planeta Terra com a morte da Guerra Fria e do socialismo soviético, as 
grandes corporações disseminaram mais ainda suas indústrias para locais onde a produtividade fosse acelerada e os custos baixos 
como em países do terceiro mundo onde os salários são irrisórios. É importante ressaltar que essa nova modalidade do capitalismo 
está unida à rapidez do deslocamento do capital por intermédio da internet e da grande aceleração fabril por intermédio do uso de 
computadores da robótica. 

 Resposta: B

04. Durante o momento inicial do socialismo, a URSS transmitia o fulgor do bolchevismo leninista como uma alternativa viável à destruição 
da concentração de renda própria do capitalismo que dissemina a miséria entre o proletariado. Com a chegada de Stálin ao klemin, o 
socialismo tomou feições burocráticas intensificando o autoritarismo e destruindo qualquer programa alternativo econômico ou político 
ao stalinismo como a NEP e a teoria trotskista. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética dividiu com os Estados Unidos a 
primazia na produção de armamentos, inclusive, nucleares que era própria da Guerra Fria. Após a morte do socialismo real, simbolizado 
com a queda do Muro de Berlim, a Rússia, inicialmente, com Yeltsin e, atualmente, com Vladimir Putin integrou-se totalmente ao 
capitalismo, mas como não possui um parque industrial de bens de consumo que possa rivalizar com o da Europa Ocidental passa a 
extrair em larga escala o petróleo e o gás para exportar para a Europa. 

 Resposta: D

05. A questão possui um estilo clássico, contudo é abrangente no quesito à quantidade de movimentos terroristas que poderia ajudar o aluno a 
ter uma visão geral sobre o terrorismo. O IRA foi uma instituição que buscou expulsar o domínio inglês da ilha da Irlanda, conseguiu parte do 
intento, pois o Reino Unido saiu de grande parte da ilha, contudo manteve o controle da parte Norte tendo como capital Belfast. O “Al-Qaeda”  
foi criado pelo fundamentalista muçulmano sunita Osama Bin Laden que buscava destruir a cultura ocidental representada pelos Estados Unidos 
e o ápice de sua vida foi o ataque aos USA em 2001. O Hamas é um grupo criado na Faixa de Gaza que tenta aniquilar Israel expulsando 
o movimento sionista das margens do Jordão, também não aceita o processo de paz defendido pela Autoridade Palestina. Parte do norte 
da Espanha é ocupada pelo povo basco num momento histórico anterior ao próprio surgimento da Espanha, contudo é parte integrante 
do Estado espanhol e busca sua independência tendo como capital Bilbao. O Hizbollah é um grupo palestino nascido pelos refugiados no 
Líbano, por isso busca pela destruição de Israel e tem como grande aliados Síria e o Irã. O IRA e o ETA, em 2016 renegaram os atos terroristas 
e buscam a negociação e a diplomacia política para atingir seus intentos.

 Resposta: A

06. A primeira afirmação representa o terrorismo clássico do processo de descolonização e da Guerra Fria que pode ser representado 
pela GIA argelina e Khmer Vermelho, este último chegou ao poder no Camboja. Já a segunda afirmação se aproxima da atualidade 
onde o programa, caso exista, é difuso e não possui um procedimento de chegada ao poder do Estado ou o detalhamento do ato de 
governar caso se chegue ao poder, como exemplos têm o “Al-Qaeda”. 

 Resposta: C

07. O verso que ilustra a questão faz referência a um dos efeitos do processo de globalização relativo à dinâmica de expansão da tecnologia 
da informação, que não se limita à zona urbana, mas que também se interioriza. É clara a exposição de uma evolução quando a 
questão menciona o rádio, a rodovia, a hidrovia e a infovia. 

 Resposta: A
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8. A globalização, que é uma estrutura cultural do neoliberalismo, transmite a sensação de que o poder do governo está decaindo em 
nome do estado mínimo onde o capital não fica submetido aos caprichos dos interesses locais. Com o uso da Internet, a cultura e 
os valores éticos tendem a se padronizarem devido ao intenso intercâmbio entre as etnias no planeta, porém vale salientar que essa 
padronização não é o somatório das tradições e valores das comunidades do planeta, mas sim a cultura da elite ocidental representada 
pelos Estados Unidos e pela Europa ocidental. Ou seja, essa realidade seria vista como um novo tipo de imperialismo e de exploração 
capitalista que busca desenfreadamente implantar o consumismo, por isso muitos criticam a globalização. 

 Resposta: B

09. A questão trata da quebra de paradigma realizada por uma instituição de ensino que busca promover o respeito à diversidade sexual 
no ensino brasileiro como forma de inclusão social. Essa atitude já é comum em países europeus e nos EUA. 

 Resposta: E

10. Desde o século XIX, precisamente com o Positivismo, muitos pensadores passaram a afirmar que a Ciência resolveria os problemas 
humanos, individuais ou coletivos, físicos ou emocionais. Contudo, a história mostrou que a infelicidade continuou a se propagar 
na sociedade no imperialismo liberal, na Guerra Fria e no neoliberalismo. Como consequência, o texto mostra que muitos estão se 
reaproximando de uma larga espiritualidade, chegando alguns ao fanatismo religioso.

 Resposta: B
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