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01. 
( F ) Após a morte de Hugo Chávez e a vitória de Nicolás Maduro, a Venezuela viveu um clima tenso entre o novo governo e a oposição 

liderada por Henrique Capriles.   
( V  ) A menina rebelde chamada Mafalda nasceu em 1962. Personagem fi ctício do cartunista Argentino Quino, ela não aceita o mundo 

como ele é, critica as injustiças e desigualdades sociais. 
( V ) A ilha de Cuba tem enviado médicos para vários países do mundo, inclusive o Brasil. Muitos foram para o continente africano 

para combater o ebola. 
( V ) Apesar da polêmica sobre a legalização da maconha no Uruguai, o presidente José Mujica conseguiu altos índices de aprovação 

durante seu governo.
( F ) Em 2013, o Chile relembra os 40 anos da implantação da ditadura de Pinochet. O Chile não é favorável à volta da ditadura militar 

no país.  

 Resposta: F – V – V – V – F

02. As Comissões da Verdade foram criadas em períodos subsequentes aos governos ditatoriais ou às guerras e variam em seu propósito 
de uma nação para outra. No entanto, em todos os casos, são comissões abertas e públicas que pretendem mostrar para a sociedade 
as violações de direitos humanos que ocorreram como forma de compreender melhor a história recente dessas nações.

 Resposta: D

03. A questão chama atenção para o histórico problema das ilhas Malvinas (ou Falkland, como preferem os britânicos) para a Argentina. 
O tema, como diz o próprio enunciado, está sempre presente na agenda argentina que não esquece o enclave a 70 km de sua costa. 
O atual governo de Cristina Kirchner utiliza de mecanismos nacionalistas e/ou populistas para a mobilização do povo. O controle da 
mídia, a soberania argentina, os embates com os ruralistas são temas do governo atual para recuperar a popularidade e autoestima 
do povo argentino.

 Resposta: B

04. Somente o quarto parêntese está incorreto.
A greve de fome de Evo Morales, em abril de 2009, foi em protesto pela demora do Congresso em aprovar uma lei eleitoral e recebeu 
apenas o apoio formal de Hugo Chávez.

 Resposta: V – V – V – F – V

05. A questão remete à obra clássica de Eduardo Galeano, As veias abertas da América Latina, que faz uma grande crítica aos Estados 
Unidos da América. Para o mundo a América é tão só os Estados Unidos enquanto os demais americanos são vistos como habitantes de 
segunda classe. A América Latina foi duramente colonizada e explorada pelos ibéricos até o início do século XIX e depois foi entrando 
na órbita do imperialismo estadunidense até perder a identidade de americano.

 Resposta: C

06. A) O estudante deverá responder que a Lei da Anistia benefi ciou todos os cidadãos punidos por atos de exceção desde a edição do 
 AI-1, bem como os militares responsáveis pelas práticas de tortura e especifi car os segmentos sociais benefi ciados, como estudantes, 
 professores, artistas etc., além dos militares.
B) O estudante deverá identifi car as posições daqueles que defendem que a Lei da Anistia não deve ser revogada, pois foi importante 

para a libertação dos presos políticos e que defendem, também, a ideia de que a Comissão Nacional da Verdade não crie um clima 
de revanchismo ou represálias contra os militares e que, apenas, esclareça a verdade dos fatos. Deverá identifi car, também, a posição 
contrária, defendida pela Anistia Internacional, que argumenta que manutenção da Lei da Anistia brasileira garante a impunidade 
para os crimes contra os direitos humanos, cometidos pela cúpula militar que se encontrava no poder, defendendo sua revisão 
ampla.  

07. A) Os EUA e a Colômbia realizaram o Plano Colômbia. Na década de 1990, a Colômbia estava em grave crise que ameaçava a unidade 
 do país. De um lado, narcotrafi cantes dominando algumas áreas gerando instabilidade institucional, exportando drogas, principalmente 
 para os EUA. De outro lado, as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) desejavam criar um governo revolucionário.  
 A diplomacia da Colômbia, com respaldo do governo dos EUA, elaborou o Plano Colômbia, que acabou benefi ciando, de certa 
 forma, os dois lados. Aumentou a infl uência dos EUA na América do Sul. Os narcotrafi cantes e os guerrilheiros colombianos foram 
 desmobilizados.
B) Por um lado, o Plano Colômbia conseguiu reduzir as áreas de produção de maconha e coca e desmobilizou os cartéis, melhorando 

a segurança do país. Por outro lado, alguns cartéis colombianos se transferiram para o México, aumentando o tráfi co e a violência 
na fronteira com os EUA.  
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08. A) O muro de Berlim foi construído no ano de 1961, no contexto da Guerra Fria, caracterizada pela bipolarização política, ideológica e 
 militar entre os blocos socialista e capitalista, liderados pela URSS e pelos EUA, respectivamente. Após um primeiro momento de 
 tensão envolvendo a Alemanha, em 1948, com o bloqueio terrestre imposto pelo governo soviético à cidade de Berlim, foram 
 instituídas no ano seguinte as duas Alemanhas, a ocidental – República Federal da Alemanha – e a oriental – República Democrática 
 Alemã. Em agosto de 1961, foi construído o Muro de Berlim, que separou concretamente os dois lados da cidade (incrustada na 
 parte soviética) e se tornou símbolo da separação alemã e da Guerra Fria.
B) O candidato poderá identifi car dois entre os seguintes aspectos: 

– Atraídos pelas possibilidades de trabalho e enriquecimento nos EUA, milhares de pessoas tentam cruzar a fronteira dos EUA com 
o México (muitas fábricas norte-americanas, conhecidas como “maquiladoras”, instalaram-se nos últimos anos na fronteira com 
o objetivo de utilizar a mão de obra barata oferecida pelos mexicanos que se concentram no norte do país); estes imigrantes ao 
cruzar a fronteira podem enfrentar inúmeros problemas como prisões, confl itos com fazendeiros, fome ou afogamento.

– A população de imigrantes sem documentação que mora e trabalha nos Estados Unidos vem crescendo, regularmente, desde a 
Reforma de Imigração e o Ato de Controle (IRCA) de 1986; esta legislação gerou um maior controle nas fronteiras e a imposição 
de penalidades contra aqueles que empregam pessoas sem documentação.

– Com o reforço da fronteira californiana, a tensão maior encontra-se atualmente na fronteira do Arizona, para onde os imigrantes 
mexicanos passaram a ir devido ao menor controle; na falta de policiamento desta fronteira, os fazendeiros da região assumiram 
este papel, provocando o aumento da violência e das tensões.

 É ao longo desta fronteira que existe um muro intercalado com trechos de arame farpado controlado pela guarda da fronteira 
norte-americana e por sistemas eletrônicos, com o objetivo de impedir a entrada de imigrantes ilegais nos EUA. Em 2006, foi 
aprovada a ampliação desse muro, o que tem gerado protestos por parte de organizações não governamentais e de defensores 
dos direitos humanos.

– A fronteira é também um lugar de tensão devido ao tráfi co de drogas e armas.
– As diferenças culturais e linguísticas também provocam o aumento de tensões étnicas e culturais na fronteira.

09. Apesar dos mais de 20 pedidos consecutivos da ONU para os EUA acabarem com o embargo econômico a Cuba, o boicote ainda 
permanece. Barack Obama quer o fi m do embargo econômico, mas a decisão depende do legislativo. Apesar das mudanças acenadas 
pela Ilha, Raul Castro não afi rmou categoricamente que Cuba vai renunciar ao comunismo, embora mudanças sejam inevitáveis e 
já começaram. O país recebeu em 2016 a visita de Barack Obama e teve o especial encontro entre o Papa Francisco e o Patriarca da 
religião Ortodoxa. 

 Resposta: V – V – F – F

10. A reaproximação entre EUA e Cuba não garante o fi m total do embargo econômico, comercial e fi nanceiro do país do Tio Sam à Ilha 
da América Central. Serão precisos acordos e diálogos futuros e constantes para que o bloqueio econômico se encerre por completo. 

 Resposta: B
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