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01. 
A) A manchete expressa o fenômeno da violência crescente no mundo como reflexo da globalização econômica. O medo gerado em 

relação à violência preocupou os povos do mundo ao longo do tempo, porém em função de conflitos localizados. Atualmente,  
o crescimento da criminalidade nas grandes cidades, as ações terroristas de fanáticos religiosos e a dimensão internacional do tráfico 
de drogas e armas, associados aos preocupantes índices sociais, alimentam o quadro de incertezas quanto à redução da violência, 
disseminando o medo em escala global.

B) O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, visando símbolos do poder dos Estados Unidos, é fruto das ações intervencionistas 
norte-americanas que desencadeiam o sentimento antiamericano e a disposição de luta dos povos que julgam corrompidas suas 
tradições por influência de hegemonia cultural norte-americana.

 A disposição dos Estados Unidos em retaliar com o emprego da força grupos ou nações que considerarem inimigos faz aumentar 
as incertezas quanto a uma paz duradora e, consequentemente, o medo.

02. Os ataques terroristas de 11/09/2001 se inseriram num amplo contexto histórico das relações externas dos EUA, especialmente a partir 
da segunda metade do século XX em todo o planeta, mas principalmente no continente asiático. Essas relações naquela região sempre 
ocorreram de forma unilateralista e intervencionista através do apoio financeiro ou militar a governos aliados e que defenderam os 
interesses políticos e econômicos dos EUA na região.

 Resposta: D

03. A questão aponta para a relação entre terrorismo e a memória histórica coletiva. Grupos radicais extremistas islâmicos têm cometido 
um verdadeiro atentado contra a memória ao destruir estátuas e imagens que remetem às civilizações antigas como estratégia para 
apagar o passado. Isso traz um prejuízo enorme para a humanidade por se tratar de um patrimônio histórico cultural da humanidade.

 Resposta: D

04. Como o fim da URSS pôs termo à chamada Guerra Fria, as relações de poder que antes eram polarizadas entre as duas superpotências 
(EUA x URSS) são alteradas. Os EUA assumem um papel único de superpotência mundial, demonstram a vitória do capitalismo, que 
faz com que os EUA assumam um papel de “guardiões” da paz mundial. No entanto, novas formas de contestação ao imperialismo 
norte-americano surgem. Como é o caso dos grupos radicais islâmicos, de países como o Irã, Venezuela e China. Ao declarar que os 
EUA iriam lutar contra o “eixo do Mal”, George Bush justificou a sua invasão ao Iraque e Afeganistão, e reforçou o papel dos EUA na 
manutenção da ordem mundial.

 Resposta: B

05. A questão remete à atualidade vinculada à Antiguidade Oriental. O atual Iraque foi a antiga Mesopotâmia, região entre os rios Tigre 
e Eufrates. Esta civilização antiga foi caracterizada pela existência de vários povos com características distintas. O texto remete ao 
Império Assírio, 1300-612 a.C, um povo guerreiro e cruel que usava carros de guerra. Os assírios ficaram famosos pela crueldade com 
que tratavam os vencidos.

 Resposta: B

06. A questão remete aos violentos ataques terroristas liderados pelo grupo extremista denominado de Boko Haram. Trata-se de um grupo 
extremista islâmico responsável por sequestro de vulneráveis no norte da Nigéria. Atacam meninas devido à educação em “estilo 
ocidental”, o que é rechaçado pelo grupo radical. Esses extremistas islâmicos condenam as práticas sociais do ocidente. Vale destacar 
que o islamismo prevalece no norte da Nigéria enquanto no Sul predomina o cristianismo.

 Resposta: A

07. A afirmativa [II] está incorreta, porque a República Islâmica, instaurada em 1979, ainda é o regime vigente no Irã, sob o comando dos aiatolás.

 Resposta: C

08. O Talibã é um grupo de origem sunita (muçulmanos radicais) do tipo fundamentalista – faz uso do fundamentalismo religioso para guiar 
suas ações – que atua, principalmente, no Afeganistão e no Paquistão. Dentre seus líderes mais famosos, podemos citar Osama bin Laden.

 Resposta: C

09. Devido à falha na segurança e no serviço de inteligência, o que possibilitou o sequestro dos aviões lançados nas Torres Gêmeas e no 
Pentágono, o governo americano criou, após os atentados, um conjunto de leis de segurança nacional que visavam vigiar e monitorar 
os cidadãos em busca de evidências terroristas.

 Resposta: B

10. Falso – O governo dos Estados Unidos reforçou uma política belicista, ampliando intervenções principalmente em países do Oriente Médio.
Verdadeiro – O governo passou a exercer maior controle, com o pretexto de evitar novas ações terroristas.
Falso – Nunca foram encontradas armas de destruição em massa do Iraque.
Verdadeiro – Após o ataque, o preconceito em relação aos muçulmanos aumentou.
Verdadeiro – Foi a responsável pelo ataque, por considerar que os EUA sejam os responsáveis pela situação de miséria dos povos árabes.

 Resposta: F –V – F – V – V
Aníbal: 09/06/16 – Rev.: AT

10522916-pro-Aula 26 - Terrorismo e o fundamentalismo religioso


