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QUESTÃO  01      

 

(Faculdade Guanambi BA/2017)  Após a queda da 

União Soviética e, consequentemente, do regime 

socialista, os países que antes faziam parte desse 

esquema resolveram mudar, até mesmo porque não 

tinha outro jeito. Para o regime capitalista, no 

entanto, essa mudança não aconteceu de forma 

simples devido à complexidade dos dois sistemas, 

já que cada um deles envolve questões políticas, 

econômicas e sociais. 

O primeiro baque dos países que precisavam mudar 

foi o fato de terem novas situações que antes não 

faziam parte do sistema, inflação de preços, 

desemprego, salários baixos, ascensão da 

desigualdade social, violência, criminalidade, entre 

outros. 
 

CONHECIMENTO Prático Guia ENEM, n. 1, p. 77. 

 

Considerando-se o texto, que aborda uma nova 

imagem da Terra, após o longo período da Guerra 

Fria, a alternativa que configura a imagem desse 

texto é 

 

(A) o mundo bipolar. 

(B) a multipolaridade mundial. 

(C) o império norte-americano. 

(D) a nova divisão internacional do trabalho. 

(E) a globalização. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO  02      

 

(UERJ/2017)     

 

Era um garoto que como eu amava 

os Beatles e os Rolling Stones (1967) 

 

Era um garoto 

Que como eu 

Amava os Beatles 

E os Rolling Stones 

 

Girava o mundo 

Sempre a cantar 

As coisas lindas 

Da América 

 

Cantava viva à liberdade 

Mas uma carta sem esperar 

Da sua guitarra o separou 

Fora chamado na América 

 

Stop! Com Rolling Stones 

Stop! Com Beatles songs 

Mandado foi ao Vietnã 

Lutar com vietcongs 

 

Eu te amo, meu Brasil (1970) 

 

As praias do Brasil ensolaradas 

O chão onde o país se elevou 

A mão de Deus abençoou 

Mulher que nasce aqui tem muito mais amor 

O céu do meu Brasil tem mais estrelas 

O sol do meu país mais esplendor 

A mão de Deus abençoou 

Em terras brasileiras vou plantar amor 

 

Eu te amo, meu Brasil, eu te amo 

Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil 

Eu te amo, meu Brasil, eu te amo 

Ninguém segura a juventude do Brasil 

 
BANDA OS INCRÍVEIS Adaptado de vagalume.com.br. 
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A banda brasileira Os Incríveis marcou época ao 

cantar acontecimentos e ideias que afetavam 

especialmente a vida dos mais jovens no final da 

década de 1960, como ilustram as letras citadas. 

 

Essas letras estão relacionadas, respectivamente, 

aos seguintes contextos internacional e brasileiro 

daquele momento: 

 

(A) declínio do liberalismo − patriotismo 

militarista. 

(B) apogeu do imperialismo − naturalismo 

romântico. 

(C) bipolaridade da Guerra Fria − nacionalismo 

ufanista. 

(D) política da coexistência pacífica − 

conservadorismo ambiental. 

(E) política café com leite – bipolaridade política. 

 

 

QUESTÃO  03    

  
 

(Uni-FaceF-SP/2017) O plebiscito ocorrido em 

junho de 2016 para definir a permanência do Reino 

Unido no bloco da União Europeia caracterizou um 

marco no mundo contemporâneo. 

 

Uma das principais discussões relacionadas a este 

plebiscito dizia respeito 

 

(A) à dinâmica cambial, em virtude da 

instabilidade histórica da moeda britânica frente ao 

euro. 

(B) aos direitos humanos, em razão do interesse 

britânico em abrigar refugiados europeus. 

(C) à xenofobia, suscitada pelo ônus financeiro de 

imigrantes em território britânico. 

(D) às estratégias separatistas, instigadas por 

políticas de interferência nos territórios britânicos. 

(E) à intolerância linguística, estimulada por 

partidos britânicos de oposição radicalistas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Texto comum às questões 04 e 05 - Olimpíadas 

'humilham' países mais pobres, afirma analista 

 

A opinião é de Oscar Mwaanga, especialista em 

sociologia do esporte de Zâmbia entrevistado pelo 

repórter Farayi Mungazi, da BBC. "Há países que têm 

dois atletas competindo. O que isso significa se 

comparamos com o número de atletas vindo dos EUA 

ou da China? Na realidade, a Olimpíada é um evento 

interessante para investigar as desigualdades globais", 

afirma o especialista. 

 
Fonte: Adaptado de Estadão notícias, 2012. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,olimpiadas- humilham-paises-mais- 
pobres-afirma-analista, 908514 Acesso em: 13/09/2016. 

 

QUESTÃO  04      

 
(IFBA/2017) O fato de as Olimpíadas 2016 terem 

acontecido no Brasil, revela que: 

 

(A) A realização de grandes eventos nada tem a ver 

com a estrutura disponível e as condições econômicas 

dos países. 

(B) Grandes eventos internacionais são eventos de 

interesse político e econômico, envolvendo empresas e 

investimentos, sempre positivos. 

(C) Eventos como esse podem ser realizados em 

qualquer país, pois o esporte cria condições de igualdade 

entre pessoas e lugares. 

(D) A Olimpíada e a Copa do Mundo envolveram 

interesse geopolítico, para afirmar internacionalmente a 

condição do Brasil como país em desenvolvimento. 

(E) Países periféricos já não existem na atualidade, 

pois grandes eventos com a Olimpíada e a Copa do 

mundo já foram realizados na América Latina e na 

África. 

 
QUESTÃO  05     

 

(IFBA/2017) Tendo como referência o texto a seguir, e 

considerando as diferenças socioespaciais na relação 

entre os países como centro e periferia do capitalismo, 

marque a alternativa certa: 

 

(A) Eventos esportivos, atividades turísticas e 

culturais podem elevar o grau de importância dos países 

pobres no cenário mundial. 

(B) O número de participantes de cada país nas 

olimpíadas não tem relação com as condições sociais e 

sim com a liberdade individual da população. 

(C) Os níveis de participação e desempenho dos 

atletas olímpicos tendem a refletir o cenário geopolítico 

de desigualdades entre os países. 

(D) A África, historicamente explorada e colonizada, 

atualmente é um continente livre, e rapidamente 

recupera-se das heranças coloniais deixadas. 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,olimpiadas-
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(E) As desigualdades entre os países foram superadas 

pelo fim da colonização, a formação de blocos 

econômicos, o livre comércio e a globalização. 

 
QUESTÃO  06    

  
 

(IFPE/2017)     

 
Disponível em <https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/mundo-

bipolar/>.  

Acesso: 03 out 2016. 

 

Em agosto de 1945, as bombas atômicas lançadas 

sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 

Nagasaki marcaram o início de uma era de 45 anos 

na qual as duas potências mundiais, EUA e URSS, 

viveram uma escalada de hostilidade que foi 

acentuada pela construção do Muro de Berlim em 

1961. A tirinha acima representa esse período que 

ficou conhecido como Guerra Fria sobre a qual se 

pode afirmar que 

 

(A) representou um período de paz entre as 

potências envolvidas na disputa pela hegemonia 

política e econômica no mundo 

(B) apenas os EUA detinham o monopólio 

nuclear, evitando com isso uma nova guerra 

mundial. 

(C) as disputas políticas entre estes países não 

afetaram a nova divisão da geopolítica mundial. 

(D) a política armamentista desenvolvida por 

esses dois países manteve a humanidade sob a 

ameaça constante de uma guerra nuclear que, se 

efetivada, poderia levar à destruição do planeta. 

(E) o arsenal atômico dessas potências 

econômicas foi destruído, eliminando qualquer 

possibilidade de um confronto nuclear. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07     

 

(UEA-AM/2017)  A _______________ 

corresponde à etapa mais antiga do processo de 

mundialização, no decorrer da qual as empresas se 

abrem para o exterior desenvolvendo suas 

exportações. Já a ________________, 

correspondeu a uma segunda etapa desse processo, 

caracterizada pelo incremento dos investimentos 

diretos no exterior (as deslocalizações). 

 
(Jean-Pierre Paulet. A mundialização, 2009. Adaptado.) 

 

Considerando as características da organização do 

espaço no capitalismo, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas do 

texto. 

 

(A) colonização – descolonização. 

(B) internacionalização – transnacionalização. 

(C) ruralização – urbanização. 

(D) produtividade – competitividade. 

(E) industrialização – desindustrialização. 

 

 

QUESTÃO  08    

 
 

(IFGO/2016)     

 
Disponível em: http://www.actiweb.es/jmgamero/mapas_historicos_.html. 

Acesso em: 19 nov. 2015 [Adaptado]. 
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O mapa expressa um período importante da história 

e da geografia mundial do século XX. Esse período 

é: 

 

(A) Globalização. 

(B) Guerra Fria. 

(C) Primeira Guerra Mundial. 

(D) Segunda Guerra Mundial. 

(E) Terceira Revolução Industrial. 

 

 
QUESTÃO  09     

 

(IFSP/2016) Para Almeida, “considerando que o 

foco geográfico principal da Guerra Fria era a 

Europa central e partes da Ásia e que, no plano 

estratégico global, o que estava em causa era, 

essencialmente, uma”: 

 
(Fonte: ALMEIDA, Paulo Roberto. O Brasil e as relações internacionais no  
Pós-Guerra Fria. In: ____. Vinte Anos da Queda do Muro de Berlim. 

Palhoça: Unisul, 2009, p. 23 e 24). 

 

(A) competição pela hegemonia mundial entre as 

duas superpotências. 

(B) crise entre todas as potências mundiais, exceto 

União Soviética, Estados Unidos e China. 

(C) disputa pelo Oriente Médio e posterior 

aproximação diplomática entre todas as potências. 

(D) ideia de superioridade Interglobal ameaçada. 

(E) destruição nuclear inevitável entre as 

potências. 
 

 

QUESTÃO  10     

 

(Fac. Santo-Agostinho-BA/2016) Os séculos XIX e 

XX foram tempos de afirmação da sociedade 

burguesa e também de críticas a essa ordem. 

 

Constituem-se em experiências concretas e 

resultantes dessas críticas 

 

(A) o enfraquecimento do Estado-nação, aliado ao 

fortalecimento estratégico de blocos 

supranacionais, como o NAFTA e o Mercosul. 

(B) o surgimento dos Tigres Asiáticos, com 

agressivo processo administrativo e de 

industrialização de Formosa, Coreia do Sul, Hong 

Kong e Cingapura. 

(C) a implantação de regimes socialistas na 

extinta União das Repúblicas Socialistas Soviética 

(URSS), na China e em Cuba. 

(D) a organização multipolar do mundo, com 

distintos centros de poder exercendo influência nos 

campos econômico, político e militar. 

(E) a composição em torno de um país líder como 

o único centro de poder, acumulando primazia 

política, econômica e militar. 
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Questão  2 – Letra C 

Questão  3 – Letra C 

Questão  4 – Letra D 

Questão  5 – Letra C          

Questão  6 – Letra D 
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