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Questão 01 - (UFU) Interprete as imagens a seguir.

Essas imagens apresentam um dos recursos utilizados pelo stalinismo para a anulação dos "inimigos" do
regime soviético.
A respeito do stalinismo na União Soviética, marque a alternativa correta.
a) Stálin empreendeu um governo autoritário, com características totalitárias, espalhando o terror,
massacrando grupos considerados oposicionistas, cujas práticas foram denunciadas e apuradas após sua
morte, o que desencadeou uma grande crise do socialismo real e do marxismo ocidental.
b) No plano econômico, foram estabelecidos os chamados Planos Quinquenais, responsáveis pela
implementação da reforma agrária com distribuição de pequenas propriedades aos camponeses e
incentivo ao consumo de bens domésticos que promoveu a melhoria do padrão de vida dos trabalhadores
em relação ao mundo capitalista.
c) A segunda fotografia, ao retirar a figura de Trotsky, demonstra a tentativa de eliminar não só a presença
deste líder dos documentos oficiais, mas a sua própria memória em relação à Revolução Russa, quando
defendia que a revolução socialista deveria ser limitada ao território russo para depois estendê-la a outros
países, na chamada política do socialismo em um só país.
d) A imagem de Stálin como o grande líder da revolução pode ser atestada pela sua postura diante dos
trabalhadores na foto e pela técnica de adulteração de fotografias que retirou Trotsky da segunda imagem.
Estas iniciativas foram também implementadas nos programas radiofônicos e na produção de filmes pelo
governo de Stálin, a fim de justificar as suas medidas impopulares no chamado "comunismo de guerra".

Questão 02 - (ENEM) Leia o texto abaixo:

Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da
juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens
deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais
movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha, e
do fascismo, na Itália, Espanha e Portugal.

A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se:
a) pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime.
b) pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos.
c) pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava os jovens como exemplos a seguir.
d) pelo diálogo, ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras.
e) pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários.

Questão 03 - (UERJ) Leia o texto abaixo:
Os monumentos da cidade vão permanecer como leões nas areias do deserto
Desafiando o destino
E quando os muros forem derrubados com estrondo
A queda vai ecoar
Para o testemunho de toda Europa
GOTTFRIED BENN. In: Folha de São Paulo, 16/11/1989.

Próxima às ruínas do Muro de Berlim, está preservada uma placa com o seguinte aviso em inglês, russo,
francês e alemão: “Você está deixando o setor americano”.
O Globo,19/03/2009.
Em 2009, comemoram-se na Alemanha vinte anos da derrubada do Muro de Berlim. Sua construção, em
1961, esteve relacionada à:
a) divisão étnica da cidade
b) crise dos regimes democráticos europeus
c) bipolaridade das relações internacionais
d) reação nacionalista à influência estrangeira
e) fim da Guerra Fria.
Questão 04 - (IFMG) Leia o texto abaixo:
No século XIX, surgiu um novo modo de explicar as diferenças entre os povos: o racismo. No entanto, os
argumentos raciais encontravam muitas dificuldades: se os arianos originaram tanto os povos da Índia
quanto os da Europa, o que poderia justificar o domínio dos ingleses sobre a Índia, ou a sua superioridade
em relação aos indianos? A única resposta possível parecia ser a miscigenação. Em algum momento de
sua história, os arianos da Índia teriam se enfraquecido ao se misturarem às raças aborígenes
consideradas inferiores. Mas ninguém podia explicar realmente por que essa ideia não foi aplicada nos
dois sentidos, ou seja, por que os arianos da Índia não aperfeiçoaram aquelas raças em vez de se
enfraquecerem.
PAGDEN, Anthony. Povos e Impérios. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
Com base no texto e em seus conhecimentos, descreva o que foi o imperialismo dos séculos XIX e XX.

Questão 05 - (UFMG) Leia o texto abaixo:

Em 1933, Hitler exercia um fascínio alucinado na população alemã.Não era para menos: uma ideologia
simplista devolvia aos alemães o prestígio ufanista que a derrota na Primeira Guerra Mundial havia tirado.
O respaldo de Hitler tinha suas raízes no apelo com que sua ideologia manipulava o lado emocional e
místico das massas.
SÁTIKO, Angélica. Pensando melhor: iniciação ao filosofar. São Paulo: Saraiva, 1997.

Explique o papel desempenhado pela propaganda nazista na Alemanha.

Questão 06 - (UFES) Leia o texto abaixo:

Foi em 1968 que os Beatles cantaram a famosa música 'Revolution', fazendo sucesso ao som de um
instrumento hindu, a cítara, aliada à guitarra elétrica.
E exprimia o novo mundo que se impunha, com ramos americanos, japoneses, africanos e indianos se
cruzando, se interpondo no panorama da história contemporânea. A 'mancha branca' que tanto ameaçara
os continentes asiático e africano parecia perder a força em contato com a 'sombra' amarela e a preta que,
de forma revolucionária, tomava conta da Terra, tentando mudar o mundo.
Nessa década, trinta nações africanas irromperam no cenário mundial. Só nos doze primeiros meses,
conhecidos como o 'Ano da África', dezessete países conseguiram sua independência política.
CANÊDO, Leticia Bicalho. A descolonização da ásia e da áfrica. São Paulo: Atual, 1992.

O texto anterior se refere à década de 60 deste século, importantíssima para a descolonização da
África. Sabemos, entretanto, que a emergência do continente africano se dá após 1955, sendo a
Região do Magrheb, com exclusão da Argélia, a primeira a se tornar independente, em 1956.
Explique qual a importância da Conferência de Bandung (Indonésia) para o início da descolonização da
África?
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