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01. A partir do texto, pode-se compreender que a visão do autor não considera o evento descrito como responsável por mudanças 
significativas, uma vez que a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio já existia, com caráter imperialista. Tal presença pode ter 
sido intensificada e obteve maior apoio internacional, mas, de fato, não representou uma novidade.

 Resposta: C

02. O Estado Islâmico surge a partir de dois episódios históricos: a invasão do Iraque pelos EUA e a Guerra Civil Síria.

 Resposta: A

03. Proposição 1 – nº 5: as manifestações na Tunísia tiveram início quando um vendedor ambulante, desesperado por não conseguir 
autorização para trabalhar nas ruas e por não poder pagar subornos aos policiais, ateou fogo no próprio corpo. Esse ato deu início à 
Revolução de Jasmin;

 Proposição 2 – nº 3: na Líbia, conflitos entre manifestantes e o aparato repressor do ditador Kadhafi marcaram os protestos e levaram 
a ONU a autorizar a intervenção da OTAN para proteger os civis do país. Essa intervenção levou à queda do ditador libanês;

 Proposição 3 – nº 1: no Egito, as manifestações receberam o nome de Revolução do Nilo e levaram à queda do governo do ditador 
Mubarak;

 Proposição 4 – nº 2: na Síria, as manifestações começaram como um conflito interno e transformaram-se numa enorme revolta armada, 
que podemos chamar de Guerra Civil Síria. Esse conflito ainda está em curso;

 Proposição 5 – nº 4: no Bahrein, as manifestações pediam a troca da forma de governo do país – de monarquia para parlamentarismo 
– e foram duramente reprimidas pelo governo, não atingindo, assim, seus objetivos.

 Resposta: B

04. A Primavera Árabe foi uma série de movimentos de cunho social articulados por fatores demográficos estruturais, condições de vida 
duras promovidas pelo desemprego e regimes corruptos e autoritários. O Egito e a Síria foram dois dos lugares atingidos pela “onda”.

 Resposta: A

05. O conflito ucraniano decorre do confronto entre grupos internos da Ucrânia – pró-União Europeia/EUA e pró-Rússia – que inflamam 
o país através de questões separatistas.

 Resposta: B

06. A questão aponta para a destruição de importantes patrimônios históricos da humanidade na contemporaneidade, como as estátuas 
de Buda no Afeganistão e a ameaça de destruir um grande acervo cultural deixado pelos egípcios antigos, a Esfinge de Gisé e as 
Pirâmides. O historiador francês Jacques Le Goff alerta que a destruição da memória, do passado e da história, não contribui para 
resolver problemas da atualidade, sendo horrível para a sociedade. No tempo presente, há uma grande disputa pelo passado, pela 
memória e pela história. Basta observar como recentemente na História do Brasil os militares queimaram documentos históricos sobre 
o regime militar. De certa forma, há uma disputa de poder pelo passado e pela memória devido à construção de identidades coletivas.

 Resposta: A

07. O texto faz referência aos movimentos que foram denominados de “Primavera Árabe”, que atingiram diversos países e produziram, em 
2011, efeitos significativos na Tunísia, Egito e Líbia, com a derrubada de regimes ditatoriais que governavam esses países há décadas. 
As primeiras manifestações foram protagonizadas por jovens nas grandes cidades e a Internet serviu de elemento propagador, mesmo 
porque partidos de oposição e associações civis, como os sindicatos, eram proibidos. No entanto, vale lembrar que a continuidade 
e expansão desse movimento das várias camadas sociais, atingindo diversas regiões desses países, demonstram que as condições 
econômicas foram determinantes.

 Resposta: E

08. A questão remete a uma série de conflitos que ocorreram ao longo dos séculos XX e XXI no mundo. A afirmação [III] está equivocada, 
considerando que os EUA retiraram suas tropas do Iraque em 2011. As proposições [I] e [II] estão corretas. Após o atentado de 11 de 
setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, o presidente dos EUA, George W. Bush, do Partido Republicano, estabeleceu 
o “eixo do mal” como o grande inimigo dos EUA e da democracia. As tropas dos EUA invadiram o Afeganistão à procura dos radicais 
islâmicos. Na década de 1980, ocorreu um conflito entre Irã e Iraque por questões políticas e territoriais. Naquele contexto, o Iraque 
era governado por Saddam Hussein e recebeu apoio do presidente dos EUA, o Republicano Ronald Reagan, para tentar derrubar o 
governo iraniano aiatolá Khomeini.

 Resposta: C
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09. A questão remete ao fatídico “11 de Setembro de 2001”, quando um atentado terrorista derrubou as Torres Gêmeas e destruiu parcialmente 
o Pentágono. Mais ou menos 3 mil pessoas morreram neste atentado, que foi associado ao grupo radical fundamentalista Al-Qaeda, liderado 
por Osama bin Laden (e não o grupo árabe ligado à frente de Libertação da Palestina). Os Estados Unidos, liderados pelo presidente do 
Partido Republicano George W. Bush, declararam guerra ao “Eixo do Mal”. “Eixo do Mal” foi uma expressão utilizada por George W. Bush 
em janeiro de 2002 e repetida por muitas pessoas. O presidente dos EUA fazia referência aos inimigos do EUA, acusando-os de apoiarem o 
terrorismo e de possuir armas de destruição em massa. Irã, Iraque e Coreia do Norte compõem este “Eixo do Mal”.

 Resposta: D

10. Entre as características da ação política do Estado Islâmico, podemos citar a defesa do fundamentalismo religioso de forma extremista, 
crítica ostensiva ao Estado laico e aos princípios democráticos ocidentais, utilização de práticas terroristas, como sequestros, assassinatos, 
saques, defesa do militarismo para expansão do islamismo fundamentalista (Jihadismo). A oposição dos Estados Unidos ao Estado 
Islâmico está associada ao interesse na exploração e comércio do petróleo da região, aliança com o Estado de Israel no contexto dos 
conflitos com os países árabes, defesa da posição hegemônica norte-americana na difusão internacional dos ideais liberal-democráticos 
e dos direitos humanos, combate à Al-Qaeda e ao fundamentalismo islâmico, no contexto das repercussões do atentado às Torres 
Gêmeas, no Onze de Setembro.


