
QUESTÃO 47 
C2 – H7 – TRI - Fácil 
GABARITO: D 
Comentário:  A princípio, a desobediência civil pode parecer um ato de desrespeito às leis ou uma forma de se 
promover um novo tipo de anarquia. Nesse sentido, o conceito de Thoreau pareceria uma afronta à ordem e um 
desrespeito ao processo democrático que determina a aprovação das leis existentes. Contudo, a desobediência civil 
segue alguns padrões que extrapolam o simples não cumprimento daquilo que é ordenado. 
 
QUESTÃO 53 
C2 – H9 – TRI – Médio 
GABARITO: C 
Comentário:  Enfraquecimento da economia dos países industrializados com a Segunda Guerra Mundial – crise nas 
antigas metrópoles. A guerra deu consciência da força dos países dependentes, ao mesmo tempo em que despertou o 
nacionalismo. Carta de São Francisco (ONU) – estímulo às independências por consagrar o direito à autodeterminação 
dos povos. Ascensão da URSS e dos EUA (que lutam por hegemonia) – buscam atrair para si o Terceiro Mundo, 
disputando as novas nações afro-asiáticos para sua órbita de influência e para seu sistema (o que é justificado pelo 
embate entre o socialismo e o capitalismo) – disputas na periferia agravam as tensões internacionais no contexto da 
Guerra Fria. 
 
QUESTÃO 60 
C3 – H11 – TRI – Médio 
GABARITO: B 
Comentário: pode ser definida como a continuação do modelo econômico do colonialismo depois de um território 
colonizado tem alcançado a independência política formal. Este conceito foi aplicado mais comumente para a África, 
na segunda metade do século XX. Países europeus tinham colonizado a maior parte do continente no final do século 
XIX, que institui um sistema de exploração econômica em que as matérias-primas africanas, particularmente culturas 
de rendimento e minerais, foram expropriados e exportado para o benefício exclusivo da potência colonizadora. 
 
QUESTÃO 66 
C3 – H15 – TRI – Médio 
GABARITO: B 
Comentário: Nos anos 90, a abertura continuou, apesar da morte de seu grande defensor, Deng Xiaoping, em 1997. 
Deng Xiaoping também fora o negociador das bases da reintegração de Hong Kong (1997) e Macau (1999). Seu 
objetivo era sintetizado na frase: "um só país, dois sistemas" – uma única China, em grande parte socialista, mas com 
dois enclaves capitalistas e democráticos. 
 
QUESTÃO 74 
C2 – H7 – TRI - Médio 
GABARITO: C 
Comentário: No contexto atual, quando pensamos em terrorismo, as primeiras imagens que saltam em nossa mente 
sugerem cenários localizados no Oriente Médio ou em algum conflito relacionado aos Estados Unidos e sua Guerra ao 
Terror. Entretanto, o solo europeu foi palco, durante a segunda metade do século XX, de intensas disputas motivadas 
por grupos separatistas, que queriam o reconhecimento de territórios nacionais livres e que não tiveram dúvida em 
utilizar-se de atentados terroristas para alcançar seus objetivos. 
 
QUESTÃO 85 
C2 – H7 – TRI - Fácil 
GABARITO: C 
Comentário: durante a Segunda Grande Guerra, o país se libertou concretamente dos dinamarqueses, tanto nos 
aspectos sociais quanto nos econômicos. Após conquistar este feito, ele se aliou aos Estados Unidos e ao Canadá. Com 
o fim da conflagração bélica, porém, a ilha retornou ao domínio da Dinamarca, embora não mais como colônia, e sim 
como região independente, posição conquistada em 1979. 
 
QUESTÃO 88 
C2 – H7 – TRI - Médio 
GABARITO: B 
Comentário: A formação dos Estados Modernos foi fruto de um longo processo de enfraquecimento da influência da 
nobreza e da Igreja, assim como do fortalecimento dos poderes do rei e da burguesia. Com essa combinação de 
elementos, surgiram diversas nações.  


