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01. O fim da Guerra Fria não significou o encerramento dos conflitos, mas uma mudança nas suas características: desapareceram os de 
caráter mundializado e intensificaram-se os étnicos e nacionalistas, como as guerras na Bósnia, no Kosovo, na Geórgia etc. Também 
ganharam destaque outros conflitos, como a tensão entre o mundo ocidental (tendo os EUA como principal ator) e o mundo islâmico, 
tendo como cenário o Oriente Médio. Além disso, houve aumento das organizações criminais e do tráfico de drogas.

 Resposta: A

02. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, redigida pela ONU em 1948, é um documento internacional que deve ser respeitado 
pelos países que fazem parte da ONU, mesmo em situações de conflito. Seus artigos foram criados para serem respeitados em quaisquer 
circunstâncias, para que horrores de guerra, como os campos de extermínio como os da Segunda Guerra Mundial, em que cerca de 
6 milhões de judeus foram mortos, nunca mais sejam criados ou tolerados.

 Resposta: B

03. Segundo analistas, a Guerra da Síria já provocou a morte de 250 mil pessoas, sendo mais da metade composta por civis e o deslocamento 
forçado de 4 milhões de refugiados, gerando uma enorme onda migratória em direção à Europa, sem precedentes na história do 
continente desde a Segunda Guerra Mundial.

 Resposta: C

04. Segundo a classificação de Huntington, os EUA, a França e o Reino Unido (erroneamente reduzido à Inglaterra, no enunciado) fazem 
parte da civilização ocidental. A Rússia se classifica como pertencente à civilização ortodoxa, e a China, à sínica. Concluímos, assim, 
que apenas três civilizações têm assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU, o que evidencia a exclusão, no órgão de 
decisão mais poderoso dessa organização supranacional, de grande parcela da população.

 Resposta: A

05. O confronto entre israelitas e palestinos envolve questões geopolíticas complexas, relacionadas à posse de territórios. Os palestinos 
reivindicam um Estado próprio e soberano.

 Resposta: A
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