
 

1) Luta de Classes, Mais-Valia, Utopia e Alienação são termos comumente encontrados nos textos que explicam 

socialismo. Explique como surgiu e quais suas principais características do socialismo. Escolha e explique também dois 

dos termos em itálico citados acima. (valor 1,2) 

 

2) Durante os anos de 1945 e 1953 muitos países converteram-se ao socialismo, tais com Iugoslávia, Checoslováquia, 

Hungria e China. Durante este período, a influência estadunidense para manutenção de sua hegemonia econômica e 

militar também é marcante. Explique os principais motivos para estes acontecimentos e quais as conseqüências destes 

eventos. (valor 1,2) 

 

3) OTAN e Pacto de Varsóvia são pactos importantíssimos que ocorreram durante a metade do século XX. Assim como o 

Plano Marshall e a Doutrina Truman. Explique cada uma destas expressões. (1,2) 

 

4) Encontramos a origem do sistema capitalista na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Com o renascimento 

urbano e comercial dos séculos XIII e XIV, surgiu na Europa uma nova classe social: a burguesia. Esta nova classe social 

buscava o lucro através de atividades comerciais.  

Neste contexto, surgem também os banqueiros e cambistas, cujos ganhos estavam relacionados ao dinheiro em circulação, 

numa economia que estava em pleno desenvolvimento. Historiadores e economistas identificam nesta burguesia, e 

também nos cambistas e banqueiros, ideais embrionários do sistema capitalista: lucro, acúmulo de riquezas, controle dos 

sistemas de produção e expansão dos negócios.  Com base no texto acima, responda: 

a) o que é o Capitalismo, e como este pode ser subdividido. (valor 0,5) 

 

b) quais as vantagens e desvantagens do sistema capitalista? Por que? (valor 0,5) 

 

5) Após 50 anos da Segunda Guerra Mundial, do início da Guerra Fria, marcada pela diminuição dos arsenais nucleares e 

o acirramento das disputas de mercados e blocos econômicos, do ponto de vista econômico, o atual momento do planeta é 

marcado pelo grande fortalecimento dos megablocos econômicos liderados pelos EUA, Alemanha e Japão. Além da 

redução das tensões e disputas ideológicas. Presenciamos a implantação de amplas reformas econômicas no antigo bloco 

Socialista e adoção de uma economia de mercado Capitalista. Explique por que o mundo sofreu esta mudança político-

econômica durante o período entre 1945 e 1991. (valor 0,4) 

 

6) Este é o maior evento da história (do presidente norte-americano H. Truman, ao ser informado do lançamento da 

bomba atômica sobre Hiroshima). Era importante que a bomba atômica fosse um sucesso. Havia-se gastado tanto para 

construí-la... Todas as pessoas interessadas experimentaram um alívio enorme quando a bomba foi lançada (do alto oficial 

cujo nome em código era Manhattan District Project). (valor 0,5) 

Essas afirmações revelam que o governo norte-americano 

a) desconhecia que a bomba poderia matar milhares de pessoas inocentes. 

b) sabia que sem essa experiência terrível não haveria avanço no campo nuclear. 

c) esperava que a bomba atômica passasse desapercebida da opinião pública. 

d) estava decidido a tudo para eliminar sua inferioridade militar frente à URSS. 



e) ignorava princípios éticos para impor a sua primazia político-militar no mundo. 

7) 

 

Os quadrinhos ironizam a bipolaridade característica da Guerra Fria, ordem de poder mundial que marcou a maior parte 

da segunda metade do século XX. (0,5) 

A crítica central do texto recai sobre a seguinte característica desse contexto geopolítico: 

a) formação de blocos militares, que deu origem à política do "Big Stick" 

b) corrida armamentista, que gerou a doutrina da "Destruição Mútua Assegurada" 

c) conflitos bélicos diretos entre EUA e URSS, que estabeleceram o "Equilíbrio do Terror" 

d) confrontos regionais manipulados pelas superpotências, que resultaram na "Détente" 

 

8) Em 12 de março de 1947, em mensagem enviada ao Congresso, o presidente norte-americano Harry Truman, declarou 

"que acreditava que a política dos Estados Unidos deve consistir no apoio aos povos livres que estão resistindo à 

subjugação por minorias armadas ou pressões externas". Esse é o ponto de partida da Doutrina Truman. Essa doutrina é 

reforçada em 1949, pois: (0,5) 

a) começam a Guerra do Vietnã e a revolução socialista na Mongólia. 

b) a Iugoslávia comanda a criação do Pacto de Varsóvia e eclode a revolução iraniana. 

c) ocorre a Revolução Chinesa e há o primeiro experimento nuclear bélico soviético. 

d) forma-se o Mercado Comum Europeu e Stalin é afastado do poder soviético. 

e) a União Soviética invade a Hungria e o Egito nacionaliza o canal de Suez. 

 

9) A história do trabalho e das relações é importante para se compreender a organização da sociedade na produção das 

riquezas. Na sociedade capitalista atual, podemos verificar: (0,5) 



a) o predomínio do trabalho assalariado, na sua diversidade e a valorização da mão-de-obra especializada, com boa 

formação técnica. 

b) a ausência de qualquer forma de trabalho escravo, apesar das desigualdades existentes e das injustiças sociais tão 

comuns. 

c) a competição entre os trabalhadores das indústrias e a ausência de maior competição no setor de serviços. 

d) o aumento das  lutas sociais entre as classes, com o fortalecimento dos sindicatos mais tradicionais nas reinvindicações 

trabalhistas. 

e) o fim do trabalho manual nas sociedades mais desenvolvidas, prevalecendo apenas o trabalho intelectual como 

atividade fundamental. 

 

10) Partindo dos princípios da lei da mais-valia absoluta e relativa em Marx, um industrial, para aumentar seus lucros 

deve: (0,5) 

a) investir em novas tecnologias e diminuir a jornada de trabalho dos empregados, intensificando o ritmo e diminuindo a 

quantidade de horas de produção, com aumento de salários. 

b) ampliar a jornada de trabalho dos empregados, intensificando o ritmo e aumentando a quantidade de horas de 

produção, com aumento de salários. 

c) investir em novas tecnologias, diminuindo o ritmo e a quantidade de horas de produção, sem aumento de salários, pois 

as novas tecnologias são suficientes para aumentar os lucros. 

d) aumentar o tempo das horas extras do empregados, com aumento de salários, estimulando a melhoria do ritmo e da 

intensidade da produção sem introdução de novas tecnologias. 

e) investir em novas tecnologias e ampliar a jornada de trabalho dos empregados, intensificando o ritmo e aumentando a 

quantidade de horas de produção, sem aumento de salários. 

 

11) "O livre-comércio é um bem - como a virtude, a santidade e a retidão - a ser amado, admirado, honrado e firmemente 

adotado, por si mesmo, ainda que todo o resto do mundo ame restrições e proibições, que, em si mesmas, são males - 

como o vício e o crime - a serem odiados e detestados sob quaisquer circunstâncias e em todos os tempos." 

"The Economist", em 1848. 

Tendo em vista o contexto histórico da época, tal formulação favorecia particularmente os interesses: (0,5) 

a) do comércio internacional, mas não do inglês. 

b) da agricultura inglesa e da estrangeira. 

c) da indústria inglesa, mas não da estrangeira. 

d) da agricultura e da indústria estrangeiras. 

e) dos produtores de todos os países. 


