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01. Somente a alternativa A está correta. A ordem cronológica correta é:
– 1985: fim da ditadura militar no Brasil.
– 1989: queda do muro de Berlim. 
– 1991: fim da URSS e o surgimento da CEI, comunidade dos estados independentes.
– 2001: 11 de setembro, atentados terroristas nos EUA.  

 Resposta: A

02. Ambos os gráficos deixam claro que a desigualdade racial – marca brasileira desde os tempos coloniais, devido ao nosso passado 
escravocrata – ainda é uma realidade concreta no Brasil atual. 

 Resposta: E

03. Após o Ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos adotaram uma postura de retaliação em relação aos países e regimes considerados 
ameaçadores. Nesse contexto político, a anunciada Guerra ao Terror serviu como justificativa às invasões ao Iraque e ao Afeganistão 
e ataques aos seus aliados. Os gastos com as ofensivas contribuíram para com o abalo da economia estadunidense, que chegou ao 
seu ponto mais crítico em 2008, embora não seja este o único fator para a crise. 

 Resposta: D

04. A afirmativa III está incorreta, porque a saída da Grécia da União Europeia ainda não se concretizou, apesar da crise.

 Resposta: C

05. Questão relevante, considerando que as viagens realizadas pela blogueira cubana Yoani Sánchez geraram controvérsias sobre o 
regime socialista cubano e constrangimentos diplomáticos. Yoani Sánchez não se identifica com o atual regime cubano e defende a 
liberdade e a democracia. Valoriza muito a figura de José Martí (1853-1895) que não foi um presidente cubano e sim um poeta que 
lutou pela independência da ilha de Cuba e foi morto em 1895 por esta causa. Os protestos contra a blogueira ocorreram porque 
os simpatizantes do regime socialista cubano acreditam que ela está vinculada aos interesses políticos e econômicos dos EUA e quer 
ocultar os avanços sociais feitos pelo regime socialista de Cuba. Porém, Yoani Sánchez procurou se colocar favorável a independência 
de Cuba, daí valorizar José Martí e tem criticado o regime socialista cubano bem como a oposição norte-americana ao regime socialista 
da ilha de Cuba.

 Resposta: A
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