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01. Em julho de 2009 surgiram novas denúncias de colaboração da Venezuela com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), 
quando foram descobertos, em poder dos rebeldes, lançadores de foguetes antitanque que o governo venezuelano havia comprado da 
Suécia em 1988. Um acordo assinado entre Estados Unidos e Colômbia, com a finalidade de ampliar as bases militares norte-americanas 
em território colombiano e objetivando combater o narcotráfico na região, gerou tensão entre países sul-americanos. O governo 
colombiano, juntamente com o da Suécia, cobrou explicações do presidente venezuelano Hugo Chávez. Ao invés de se justificar, o 
presidente venezuelano partiu para o ataque exigindo o retorno do embaixador da Venezuela em Bogotá para Caracas e suspendeu 
relações diplomáticas e econômicas com a Colômbia.

 Resposta: C

02. A alternativa B está correta. O socialismo do século XXI defende uma democracia participativa e seu grande defensor foi o ex-presidente 
da Venezuela, Hugo Chávez, bem como Evo Morales, da Bolívia, e Rafael Correa, do Equador. As demais proposições estão incorretas. 
O socialismo do século XXI, embora seja um conceito vago, difuso e discutível, não defende a concentração de renda. O caracazo 
ocorreu em 1989, em Caracas, na Venezuela, contra medidas neoliberais implantadas pelo governo do presidente Carlos Andrés Pérez, 
foi um movimento espontâneo que acabou massacrando o povo. Hugo Chávez ficou indignado ao ver a truculência do governo. 
Hugo Chávez não procurou enfraquecer o socialismo do século XXI. A oposição não voltou ao poder após a morte de Hugo Chávez. 
O chavismo de certa forma permanece através do governo de Nicolás Maduro.

 Resposta: B

03. Ollanta Humala [3] é o líder do Partido Nacionalista Peruano, de forte cunho esquerdista e nacionalista.
 Rafael Correa [2], depois de eleito no Equador, desocupou a base militar norte-americana de Manta.
 Evo Morales [1], devido à sua herança indígena, de fato implantou na Bolívia uma política de volta às raízes indígenas.
 Hugo Chávez [4], na Venezuela, através do “Projeto Bolivariano” propunha mudanças radicais de cunho político, econômico e social 

em seu país. Chávez se aproximou de Cuba para demonstrar seu definitivo afastamento dos EUA. 
 A descrição [5] não se encaixa em nenhuma proposição.

 Resposta: E

04. Os defensores da legalização da maconha utilizam o argumento de que a legalização ajudaria no combate do crime organizado 
relacionado ao tráfico de drogas, problema constante e grave que atinge as metrópoles mundo afora. Sendo legalizada, como o álcool 
e o tabaco, por exemplo, o comércio, segundo os defensores da legalização, seria mais facilmente fiscalizado pelos governos.

 Resposta: D

05. Michelle Bachelet, primeira mulher a dirigir a agência da ONU para mulheres, exerce seu segundo mandato na presidência do Chile, 
tendo sido eleita em 2006 e 2013.

 Resposta: B
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