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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Espera-se que, relativamente ao primeiro aspecto (O 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista), o
candidato mencione o impacto causado em todo o mundo pela ação do terror (Al Qaeda) em território norteamericano, atingindo o prédio do Pentágono, em Washington, e destruindo por completo as torres do World Trade
Center, em Nova Iorque. A pronta e vigorosa reação dos EUA (governo Bush) alterou a legislação do país, com
algum tipo de cerceamento das liberdades, e se estendeu por várias partes do mundo, a começar pela
identificação de países considerados fontes permanentes de ações agressivas contra os EUA, definidos como
“Eixo do Mal”. Em verdade, o 11 de setembro de 2001 deu inédita visibilidade ao terrorismo impulsionado pelo
fanatismo religioso, que se manifestou em outros locais, como, por exemplo, Londres e Madri. Quanto ao segundo
aspecto (Estado Islâmico: intolerância e agressividade), o candidato poderá destacar a intenção do grupo de
instituir um califado muçulmano, com a conquista de territórios hoje integrantes da Síria e do Iraque, sua absoluta
subordinação a uma visão estreita e radical do islã, além da chocante violência de seus atos, como a decapitação
de prisioneiros, em cenas gravadas e divulgadas pelo mundo afora. Outro direcionamento para o segundo aspecto
é o aliciamento de jovens para a luta armada por meio das redes sociais, por exemplo. Por fim, o terceiro aspecto
a ser focalizado (A reação mundial ao terrorismo) deverá levar o candidato a se referir às manifestações da
opinião pública mundial, que tende a repudiar maciçamente atitudes dessa natureza, à ação de organismos
internacionais (como a citada ONU) e à reação objetiva de muitos países (particularmente os ocidentais, à frente
os EUA), agindo civil e militarmente para frear a ação terrorista. Além disso, ao abordar os aspectos citados no
comando da prova, espera-se que o candidato mencione o interesse econômico subjante às atividades terroristas,
o que decorre sobretudo do interesse por fontes naturais, tais como petróleo e gás natural.

