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01. A questão destaca o alcance da circulação da informação através dos meios de comunicação de massa em escala global, atingindo 
sociedades distintas por suas características socioculturais e econômicas.

 Resposta: C

02. O enunciado da questão já esclarece tratar-se de uma refl exão sobre um aspecto da rede mundial de computadores, o nacionalismo, 
apesar do seu caráter universal da Internet, pois, de acordo com o texto, à exceção dos estadunidenses, os demais usuários da Rede 
indicam a origem nacional de seus sítios ou endereços de correspondência eletrônica. Mesmo os estadunidenses não indicando a 
expressão ”.us” para seus endereços, a ausência de qualquer indicação já identifi ca sua nacionalidade.

 Resposta: D

03. As manifestações que tomaram a Europa durante a crise de 2011 foram encabeçadas pela juventude insatisfeita, basicamente, com 
duas coisas: o desastre econômico que assolou o Velho Continente e a falta de participação política da maioria das populações. Tais 
descontentamentos podem ser encontrados na frase que a questão traz: “demandamos submeter a referendo o resgate bancário”.

 Resposta: B

04. Apesar de envolvidas por guerras, nenhuma das crises foi determinada por gastos com guerras, e sim pela dinâmica do desenvolvimento 
capitalista. Se é possível encontrar semelhanças entre ambas – como a redução do controle estatal sobre as atividades econômicas –, 
também é possível apresentar suas peculiaridades, pois a crise de 29 foi determinada a partir do setor produtivo, a indústria, enquanto 
a crise iniciada em 2007 foi determinada pela especulação fi nanceira, iniciada no setor de crédito imobiliário nos Estados Unidos.

 Resposta: B

05. Essa imagem – bem como o ato nela retratado – é emblemática: durante o desfi le ofi cial das tropas, traço marcante do autoritarismo 
do governo chinês, um estudante, partidário da defesa dos Direitos Humanos, como a liberdade de expressão, tenta impedir o desfi le 
dos tanques, colocando-se à frente deles. É, de fato, um símbolo do embate entre liberdade e autoritarismo.

 Resposta: E

06. Uma questão genérica sobre a África, com a visão de que a maioria de seus problemas atuais está relacionado ao processo de ocupação europeia, 
principalmente no século XIX, que estabeleceu fronteiras nacionais artifi ciais, segundo os critérios de exploração das potências europeias.

 Resposta: E

07. O Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção e o objetivo básico era a integração dos mercados das nações que o compõem, 
promovendo a livre circulação de bens, serviços e produtos, com a redução ou eliminação de tarifas de exportação e importação. Além 
disso, regulamenta o comércio com as nações que não pertencem ao bloco, procurando garantir os interesses do conjunto de seus 
membros e zelar pela manutenção do mesmo. Uma das grandes difi culdades é estabelecer um equilíbrio entre interesses específi cos 
de cada uma das nações que compõem o bloco, e não permitir que pressões externas o desestabilize.

08. Somente a alternativa C está correta. O discurso histórico da presidenta do Brasil Dilma Rousseff na abertura dos trabalhos da Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 2011 apresentou alguns pontos importantes, tais como: crítica à xenofobia, ao autoritarismo, à miséria, 
à pena de morte e à discriminação. Defendeu a ideia de liberdade e democracia e apoio à luta das mulheres em busca de igualdade 
de gênero. As demais alternativas estão incorretas.

 Resposta: C

09. Somente a alternativa B está correta. O texto menciona a importância da Internet e das redes sociais para criticar velhas ditaduras e defender 
a democracia. A rapidez na informação fomenta a participação e ação política através de manifestações. Basta observar o que está ocorrendo 
no Oriente Médio, na chamada “Primavera Árabe”. As demais alternativas estão incorretas. As manifestações sociais do século XXI não são 
apenas virtuais. O uso das redes sociais não justifi ca ações governamentais no sentido de controlar a Internet.

 Resposta: B

10. A proposição A está correta. A Revolução Francesa (1789-1799), liderada pela burguesia, foi inspirada no ideário iluminista, sobretudo 
as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1799, Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado chamado “Golpe do 18 
Brumário”, colocando fi m à Revolução Francesa. No entanto, os trabalhadores da França e de todo o mundo não usufrui de liberdade, 
igualdade e fraternidade. Esta bandeira da Revolução Francesa é muito atual, considerando que temos ainda muito para conquistar. 
As demais alternativas estão incorretas. Não temos hoje as mesmas classes sociais da Idade Moderna. Atualmente, não há na Europa 
entraves feudais, estes foram suprimidos na era das “Revoluções Burguesas”.

 Resposta: A
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