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01. Verdadeiro: A invasão dos EUA no Iraque ocorreu em 2003, um pouco depois do 11 de setembro. O governo dos EUA, George W. 
Bush, no contexto da “Doutrina Bush”, alegava que o ditador do Iraque possuía armas de destruição em massa e que era necessário 
implantar um regime democrático naquele país.

 Falso: A invasão dos EUA não foi autorizada pelo Conselho de segurança da ONU e não teve amplo apoio internacional.
 Verdadeiro: Os curdos no Iraque estão localizados em uma região rica em petróleo e, na década de 1980, o ditador Saddam Hussein 

usou armas químicas para matar milhares de curdos. Daí que, durante a invasão dos EUA no Iraque, os curdos apoiaram os EUA.
Falso: Em 2006, Saddam Hussein foi assassinado junto com seus aliados. As tropas norte-americanas não foram derrotadas.

 Resposta: D

02. O governo da Arábia Saudita constitui-se como, provavelmente, um dos maiores fornecedores de armamentos e dinheiro para os 
rebeldes que formam os exércitos de oposição ao governo de Bashar al-Assad. 

 Resposta: C

03. De fato, o uso de armas químicas na Síria foi confirmado pela ONU, manchando o conflito que começou em busca de democracia e 
causando a morte de cerca de 1600 pessoas. A barbárie fez com que a ONU exigisse a destruição do armamento químico da Síria.

 Resposta: D

04. ( F ) Incorreto. Não é um movimento radical de esquerda e não pede a ocidentalização dos países árabes. Luta-se pela democracia.
( F ) Incorreto. O motivo principal da “Primavera Árabe” é a luta de jovens, que se organizam através de redes sociais, exigindo a 

democratização de seus países que vivem ditaduras políticas desde a década de 1960.
( V ) Correto. A “Primavera Árabe” começou na Tunísia com a queda do ditador Ben Ali e se espalhou para outros países, como o 

Egito (derrubando Hosni Mubarak), Líbia (derrubando a ditadura de Muammar Kadhafi) etc.
( F ) Incorreto. A morte do jovem tunisiano, embora muito importante, não contribuiu pela luta dos jovens para acabar com a influência 

da religião na política.
( V ) Correto. A “Primavera Árabe” é o nome dado aos protestos ocorridos no Oriente Médio para acabar com regimes ditatoriais.

 Resposta: F – F – V – F – V

05. A segunda afirmativa está incorreta porque os EUA, bem como outras nações, são contrários à ocupação militar da Crimeia pelos russos.
 A quarta afirmativa está incorreta porque o interesse russo na Crimeia está relacionado ao acesso ao Mar Negro e ao uso da frota 

naval da Crimeia para a defesa da Rússia.

 Resposta: V – F – V – F – V

06. A questão faz referência ao que se convencionou chamar de “Primavera Árabe”, movimentos de luta contra ditaduras e de busca 
por liberdade política, que promoveu transformações em alguns países do norte da África (e não no Oriente Médio), como na Tunísia, 
Egito e Líbia, e está em curso na Síria (no momento em que esta questão foi formulada).

 Resposta: C

07. A Primavera Árabe foi assim chamada pela imprensa porque tinha um cunho liberal semelhante ao cunho de liberdade das Revoluções 
de1848, que ficaram conhecidas como Primaveras. O movimento árabe acabou com as ditaduras de Tunísia, Líbia e Egito. Hoje em 
dia, porém, forças repressoras voltam a tomar o Egito, promovendo verdadeiros massacres.

 Resposta: D

08. O grupo conhecido como “Black Bloc” surgiu na década de 1980 e é considerado neoanarquista. Em suas divulgações e manifestações – na 
Internet ou nas ruas, como os recentes casos de Egito e Brasil –, o grupo manifesta-se a favor da desobediência civil e contra o capitalismo 
e o consumismo.

 Resposta: E

09. O primeiro item está FALSO, pois vai de encontro ao que é afirmado na citação, já que esta diz justamente o contrário, ou seja, chama 
a atenção para o fato de que o predomínio mundial dos Estados Unidos da América do Norte tenta impor uma única visão de mundo, 
qual seja, aquela baseada em valores ocidentais – que têm suas raízes no cristianismo e no judaísmo, além de ter a Grécia antiga como 
modelo inspirador e, desta forma, a democracia aí aparece como valor inquestionável. Este predomínio norte-americano, portanto, 
é nocivo à “manutenção de experiências sociais alternativas e diferentes modos de ser coletivos”. Tampouco condiz com a realidade 
a segunda afirmação, pois, como se sabe, os Estados Unidos têm um histórico de interferências militares em outros países, estando 
presente, nos anos recentes – e de forma mais significativa –, com suas tropas no Iraque e no Afeganistão. Quanto ao que é afirmado 
no quarto item, realmente esse é o discurso proferido pelas autoridades norte-americanas, no entanto, sabe-se que o que está por trás 
das guerras promovidas pelos Estados Unidos são interesses econômicos, acima de tudo. Mesmo assim, o argumento de que lutam 
por “uma justiça democrática e uma liberdade duradoura” é bem questionável, haja vista que ao usarem isso como justificativa de 
suas ações demonstram não levar em conta o que os outros povos pensam e a maneira como eles se organizam. Assim, somente as 
afirmações do terceiro e quinto itens estão VERDADEIRAS.

 Resposta: F – F – V – F – V
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10. Após os atentados de 11 de setembro, o governo norte-americano, do então presidente George W. Bush, deflagrou uma guerra 
internacional contra o terror.

 Resposta: D

11. Os muçulmanos que vivem nos EUA passaram a sofrer consequências após os atentados de 11 de setembro de 2001 realizados por 
extremistas islâmicos em defesa de sua fé. Foram registrados vários casos de crime de ódio, com ataques violentos contra muçulmanos. 
O preconceito contra a população árabe também aumentou depois dos atentados

 Resposta: A

12. Com o argumento da suposta existência de armas de destruição em massa, os EUA pressionaram a ONU a autorizar a invasão do 
território iraquiano como forma de encontrar e destruir as tais armas. A ONU não aprovou a intervenção militar, mas forçou o governo 
iraquiano a admitir a entrada de um grupo de inspetores da organização para vistoriar seu arsenal bélico.

 Mesmo sem ter encontrado nenhum indício da existência dessas armas, os EUA, apoiados pelo Reino Unido e outros países, decidiram 
invadir o Iraque. Tal medida, entretanto, não foi autorizada pelo Conselho de Segurança, já que a França, a Rússia e a China votaram contra.

 Esse episódio afetou diretamente a imagem da ONU, abalando sua credibilidade como uma organização criada para manter a paz e 
que não consegue valer suas decisões contra uma guerra.

 Resposta: E

13. A questão remete ao ataque dos EUA e Inglaterra contra o Iraque governado por Saddam Hussein no ano de 2003. A justificativa para 
os bombardeios foi a suposta ideia de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Sabemos que o interesse era econômico: 
o interesse na exploração de petróleo.

 Resposta: A

14. Somente a alternativa [B] está correta. Após o “11 de setembro” de 2001, o presidente dos EUA, George W. Bush, do partido 
Republicano, criou o famoso Eixo do Mal, estabelecendo os inimigos da nação estadunidense. Entre eles estava o presidente do Iraque 
Saddam Hussein, acusado de possuir armas de destruição em massa (químicas e biológicas) e governar de forma ditatorial o Iraque. 
O governo dos EUA implantou bases militares em lugares estratégicos no Oriente Médio, conseguiu eliminar o presidente Saddam 
Hussein, porém não foram encontradas as armas químicas e biológicas. Havia um interesse econômico dos EUA no petróleo do Iraque. 
As demais alternativas estão incorretas. A situação do Iraque não melhorou consideravelmente, basta observar o texto. O exército 
vermelho chinês não treinou soldados iraquianos.

 Resposta: B

15. A questão ressalta o papel da mídia na cobertura da guerra. Imagens selecionadas e textos parciais fazem parte também do conflito, 
visando o apoio ou não da opinião pública.

 Resposta: D

16. Mesmo com o veto da ONU, contrariando a decisão do Conselho de Segurança, o então presidente George W. Bush formou uma coalizão 
militar contra os iraquianos. Em março de 2003, os EUA e seus aliados deram início à guerra do Iraque com um intenso bombardeio.

 Resposta: C

17. 
A) Desde novembro de 2013 que a Ucrânia vem passando por uma grave crise política, econômica e social. O episódio que deflagrou 

a crise foi a desistência do então presidente Viktor Yanukovych de assinar um acordo de livre-comércio e associação política com a 
União Europeia (UE), alegando que buscaria relações comerciais mais próximas com a Rússia, seu principal aliado.

B) Oposição e parte da população favorável à aproximação com a União Europeia, saiu às ruas protestando contra a decisão de 
Yanukovych. Os protestos violentos deixaram mortos em fevereiro de 2014, as manifestações levaram à saída do contestado 
presidente pelo Parlamento e as eleições foram antecipadas para maio. Por outro lado, no Leste e Sul do país, os manifestantes 
defendiam o estreitamento das relações com a Rússia, expandindo o conflito em outras partes do país.

C) Para a Rússia, a Ucrânia representa a possibilidade de exercer alguma influência na Europa e não se tornar uma potência atuando 
apenas na Ásia. Além das questões geográficas, interesses econômicos que envolvem os dois países, como na área de energia, em 
que os ucranianos importam o gás da Rússia e os russos dependem dos gasodutos da Ucrânia para exportar o produto para países 
europeus.

18. 
A) Em meio a uma região predominantemente seca e árida, os rios Tigre e Eufrates, com suas cheias periódicas que fertilizavam os solos 

à sua volta, proporcionaram o assentamento e a formação de vários reinos e impérios que compuseram a antiga Mesopotâmia.
B) Os conflitos mais recentes desta região ocorrem em decorrência da formação do grupo terrorista que se autodenomina Estado 

Islâmico, que atua entre a Síria e o Iraque. A ideia desse grupo é formar um Estado – Califado – baseado na lei islâmica, a sharia. 
Podemos dizer que o surgimento desse grupo está relacionado com dois fatores, a saber, (1) o conflito civil sírio decorrente da 
Primavera Árabe e (2) os conflitos entre sunitas e xiitas no Iraque, iniciados após a guerra de Saddam Hussein.
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19. 
A) Os EUA dificultaram a entrada de estrangeiros no país. O governo de Bush criou a ideia do “Eixo do Mal”, governos que apoiavam 

o terrorismo como o Iraque, Irã e a Coreia do Norte. Assim, o presidente dos EUA, George W. Bush, permitiu a invasão ao Iraque, 
alegando que o ditador Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, o que não foi confirmado.

B) Países do ocidente liderados pelos EUA adotaram medidas belicistas e invasoras, gerando o surgimento de grupos radicais nestas 
regiões, como o Estado Islâmico. Sem dúvida, a invasão dos EUA no Iraque contribuiu muito para o aparecimento desses grupos 
terroristas que tanto assustam o ocidente.

20. Será considerada uma dentre essas explicações:

– Os EUA reinterpretaram o conceito de “guerra preventiva”, estabelecendo que, quando o Ocidente encontrar-se sob ameaça, a 
intervenção política e militar norte-americana poderia ocorrer em qualquer “lugar do mundo”.

– A invasão do Iraque justificou-se pelo argumento do combate ao potencial uso de armas químicas de destruição em massa. Essa 
ação foi reforçada pelo discurso da defesa da democracia ocidental.

– A invasão do Afeganistão tinha o objetivo de combater a atividade terrorista, organizada por bin Laden.
– Nos Estados Unidos, o medo provocado pela utilização do terror redefiniu alguns direitos civis, restringindo-os (Ato Patriótico).
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