QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 01
Gab: E
O PAÍS que antigamente era conhecido como Iugoslávia é uma região de diversidade fascinante. Com a Europa Central
e Oriental ao norte, Grécia e Turquia ao sul e Itália ao oeste, essa região é uma mistura de culturas, idiomas e
religiões. No entanto, para muitos, o nome Iugoslávia traz à mente imagens de conflitos e lutas. Desde o assassinato
do Arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914, até a limpeza étnica em tempos mais recentes, essa parte da
península Balcânica tem tido pouca paz. À medida que os povos dessa região lutavam para ganhar independência,
repúblicas se transformavam em países. Por fim, a Iugoslávia se fragmentou, e agora em seu ex-território estão a
Bósnia-Herzegovina, a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia, Montenegro e a Sérvia.
É nesse cenário de conflitos políticos, étnicos e religiosos que surge um relato extraordinário — uma história de amor,
união e fé. As Testemunhas de Jeová ali superaram os preconceitos e as hostilidades que abalaram os Bálcãs. Essa
união que ultrapassa barreiras culturais é o resultado da lealdade a um governo superior — o Reino de Deus.
QUESTÃO 02
Gab: D
A implantação de programas neoliberais na América Latina iniciou-se no Chile, com Pinochet. A maior conversão ao
modelo do neoliberalismo, porém, aconteceria em fins dos anos 80 e seria fortemente estimulada pelo crédito das
Instituições Financeiras Multilaterais aos Programas de Ajuste Estrutural. Segundo Maria Alice Dominguez Ugá (1997),
as políticas de ajuste respeitam os principais aspectos do ideário neoliberal: as duas instituições máximas da
sociedade são o mercado e a propriedade privada; o Estado institui e fiscaliza o cumprimento de leis gerais que dão
suporte a essas duas instituições; a política subordina-se ao primado da economia.
O problema é que todo esse estímulo ao mercado e ao setor privado está sendo feito em países que nunca
desfrutaram dos benefícios de um Estado do Bem-Estar (Soares, 2001). O contexto latino-americano diferencia-se
radicalmente dos centros que irradiaram as ideias neoliberais (Europa e Estados Unidos) pelas maiores taxas de
pobreza, violência, desigualdades econômicas e de gênero. Como é possível implementar, num contexto desses, um
modelo de sociedade ainda mais excludente?
Uma das formas de minimizar os impactos já foi mencionada: trata- se de implementar políticas compensatórias,
voltadas a alguns setores da população, como substituto às políticas sociais de abrangência universal. Outra
estratégia, porém, é revestir as reformas com um caráter de "mal necessário" e inevitável, facilitando a aceitação da
doutrina neoliberal em nome de um bem maior: o desenvolvimento da nação a longo prazo. O discurso do
desenvolvimento contém muitas justificativas para toda espécie de políticas, por piores que sejam suas
consequências, oferecendo também argumentações favoráveis ao avanço do neoliberalismo.
QUESTÃO 03
Gab: A
Refere-se a denominação que foi atribuída a essa porção da região composta principalmente por Israel, Faixa de Gaza
e Cisjordânia que após sucessivas guerras e tratados modificaram a geografia e estabeleceram limites de fronteiras
dividindo a soberania de cada país. Essa denominação que foi primeiramente dada pelo Império Britânico está hoje
dividida em três partes. A área de Palestina se encontra delimitada pela costa oriental do Mar Mediterrâneo e o Rio
Jordão.
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 05
– Predomínio de povos árabes;
– Predomínio de Religião Mulçumanos.
QUESTÃO 06
Os dois países destacados na figura são: Paquistão (mais claro) e Índia (mais escuro). Entre os motivos, temos: a
diferença religiosa entre o Paquistão (predominantemente muçulmano) e a Índia (predominantemente hindu), que
levou à separação de ambos, no final da década de 1940, e ao movimento separatista muçulmano na Caxemira
indiana, apoiada pelo Paquistão.

