
 

 

Tarefa 12 professor Robert 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     

Por que tanto ódio na internet e redes sociais? 
Jose Marcos Taveira 

 
No dia em que completou 100 anos, o Palmeiras recebeu uma das melhores mensagens, justamente do 

principal rival: o Corinthians. Na nota, muito respeitosa, o alvinegro afirmava ter muito orgulho de fazer parte 
da história do clube. 

"O Timão se orgulha de ter feito parte importante da história do clube com quem pôde disputar os clássicos 
de maior rivalidade, mas com lealdade e amizade acima de tudo. Sem o clássico entre Corinthians e Palmeiras, 
a capital paulista e o futebol brasileiro certamente não seriam os mesmos", afirmou, emocionando palmeirenses 
de verdade. 

Enquanto isso, na internet, em sites e redes sociais, torcedores atacavam bravamente a equipe. "Lixo de 
time", "Timinho de segunda divisão" e outras críticas mais estúpidas. O mesmo aconteceu com o Corinthians ao 
completar 100 anos de existência. Foi massacrado em comentários de torcedores adversários. 

Antes disso, o então candidato à Presidência da República Eduardo Campos morria tragicamente na queda 
do avião em que estava com sua equipe. Rapidamente, comentários em sites e redes sociais eram usados para 
fazer piadas e "culpar" a presidente Dilma Rousseff. Uma "criatividade" sem fim em montagens de fotos com 
um único objetivo: fazer "humor" com a morte. 

Esses dois episódios mostram a capacidade do ser humano - e não apenas de brasileiros, como muitos 
pensam - de propagar o ódio em um espaço virtual que deveria ser usado justamente para se compartilharem 
opiniões com democracia. Mas, infelizmente, transformou-se em templo para propagação de ódio e "humor" 
banal a todo custo para se ganhar meras "curtidas". 

No caso do centenário do Palmeiras, a atitude do principal rival mostra que a disputa é apenas em campo. 
Fora isso, são empresas, trabalham e ganham dinheiro com o entretenimento. Seus jogadores podem atuar em 
qualquer um dos clubes, enchendo os bolsos. Quem propaga o ódio é o torcedor, que não ganha nada com isso 
e ainda impede famílias de visitarem os estádios, com medo da violência e de vasos sanitários matarem 
alguém. São fanáticos que não sabem argumentar ou mesmo interpretar um texto e usam a internet apenas 
para xingar e mostrar toda a sua ignorância. 

Já a reação grotesca à morte de Eduardo Campos serviu para várias análises em sites e jornais, criticando 
as brincadeiras em situações como estas. Chegamos a um nível de mediocridade em que não se respeitam mais 
as famílias e amigos que sofrem com a perda. Passa-se por cima de tudo que é ensinado na escola - ou na vida 
- em nome de uma tentativa desenfreada de ficar famoso no mundo virtual ou de cultivar "amigos" do mesmo 
nível, que adoram porcarias. 

Artistas, então, são alvos prediletos dos chamados haters (algo como "odiadores", em português). 
Recebem críticas e ataques como se o simples fato de serem famosos permitisse a falta de educação. O 
problema é tão sério que levou a filha do Robin Williams a deixar sua conta no Instagram, tamanhas as 
brincadeiras de mau gosto que fizeram sobre o suicídio de seu famoso pai. 

Onde está o respeito? Onde fica o desejo de não querer para os outros o que não se quer para você e as 
pessoas de que gosta? Por que atacar alguém com tanto ódio em nome da liberdade de expressão ou 
"desabafo"? 

Qual será o próximo passo, com tanta tecnologia à disposição e liberdade de expressão? Criar um tacape 
virtual para que trogloditas possam se armar, bater no chão com muita raiva e tentar até conquistar mulheres 
arrastando seus corpos pelos cabelos? É o retorno ao tempo das cavernas... 

Disponível em: <http://www.blogdozemarcos.com/2014/08/por-queexiste- 
tanto-odio-na-internet-e.html>. Acesso em: 11 Nov. 2014. 
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01. (Unifacs BA/2019)     

 
 

Disponível em: < https://docplayer.com.br/96409286-Marco-2o-ano-em-2013.html>. Acesso em 16 maio. 2019. 
 

O conflito retratado na charge esta relacionado à 
01. fragmentação da Iugoslávia e ao surgimento de novos estados em seu território. 
02. Guerra Civil na Iugoslávia, pela recusa da Sérvia em permitir a independência das outras repúblicas 

durante a Guerra Fria. 
03. independência das ex-repúblicas Iugoslavas por questões nacionalistas e separatistas. 
04. substituição da república federativa da Iugoslávia, pela fusão da Sérvia e Kosovo, no território mantido 

anteriormente pelo governo socialista. 
05. formação da Iugoslávia por seis repúblicas durante a crise do socialismo. 

 
02. (UNIPÊ PB/2018) Dentre os principais antecedentes dos conflitos, na atualidade, destacam-se disputas 

por território, soberania do Estado nacional, rivalidades étnicas e religiosas, além de questões de fronteiras 
e de propriedade de recursos minerais. 
 
Tendo-se por base os conhecimentos sobre conflitos da atualidade, é incorreto afirmar: 
01. Após o término do período de bipolaridade da Guerra Fria, os conflitos armados aumentaram, na 

África, devido à retomada de antigas diferenças étnicas e religiosas entre os vários povos. 
02. A Iugoslávia, após a extinção da URSS, tornou-se a região politicamente mais instável do leste 

europeu, em razão das disputas pelo controle dos arsenais nucleares do país. 
03. A Libéria e a Etiópia, apesar de não terem sido vítimas de neocolonialismo, não escaparam de fazer 

parte das estatísticas dos conflitos no continente africano. 
04. A Caxemira se constituiu o epicentro do conflito entre a Índia, o Paquistão e a China, envolvendo 

diferenças étnicas e disputas pela divisão de fronteiras nacionais. 
05. A ocupação, por Israel, do território da Cisjordânia, onde se localizam as reservas aquíferas da região, 

é mais um dos motivos dos conflitos entre israelenses e palestinos. 
 
03. (UNIPÊ PB/2018) O final do século XX foi caracterizado por profundas modificações no cenário político e 

econômico, cujos desdobramentos se refletem nas relações internacionais do início do século XXI, como se 
observa na 
01. dissolução da União Soviética, produto de um acordo entre o presidente estadunidense Ronald Reagan 

de ajudar economicamente os soviéticos, em troca da extinção da economia planificada e socialista. 
02. política de isolamento internacional que a Rússia, governada por Vladimir Putin, se impôs, abdicando 

de qualquer pretensão expansionista e militarista que remontasse à antiga União Soviética. 
03. eclosão dos movimentos de caráter étnico nacionalista surgidos na Iugoslávia, após a dissolução da 

União Soviética, com a tentativa da Sérvia em manter a unidade do país, utilizando-se, para isso, de 
forças militares. 

04. Guerra da Bósnia-Herzegovina, momento em que os cristãos bósnios-herzegovinos buscaram se 
aproximar da Rússia para o estabelecimento de uma República socialista ao tempo em que se 
confrontaram com os sérvios muçulmanos. 

05. pacificação da região dos Bálcãs, após a dissolução do Pacto de Varsóvia e da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte, quando a região passou a ser monitorada apenas pela Organização das Nações 
Unidas. 

 
04. (IFCE/2016) Indica uma importante mudança ocorrida na divisão territorial dos estados europeus a partir 

do fim da Guerra Fria 
a) a fragmentação da Iugoslávia em dois Estados, quais sejam, Croácia e Eslovênia. 
b) a estruturação do Estado Soviético e o ressurgimento de vários Estados independentes. 
c) a divisão da Tchecoslováquia em diversos Estados, à exemplo da República Tcheca e a Eslováquia. 
d) a unificação da Alemanha, com o fim da separação entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. 
e) a inexistência de conflitos armados prolongados, que a levaram a ser incorporada à geopolítica das 

lutas anticoloniais e de libertação nacional. 
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05. (Fac. Santo Agostinho BA/2016) O poder unilateral dos Estados Unidos e o fim do bloco socialista do 
Leste Europeu, em um contexto de grande desenvolvimento tecnológico e avanço da globalização, 
contribuíram para o surgimento de conflitos nos anos finais do século XX e início do século XXI. 
 
Figura entre esses conflitos a 
01. Primeira Guerra do Ópio, conflitos travados entre a Companhia Britânica da Índias Orientais e a 

Dinastia Qing da China, em que a Grã-Bretanha pedia a abertura do comércio de ópio e o governo 
imperial da China tentou proibir. 

02. Guerra da Bósnia, motivada por uma complexidade de fatores étnicos, políticos e religiosos, que 
culminou com a extinção da República Socialista Federativa da Iugoslávia. 

03. Guerra da Crimeia, envolvendo o Império Russo e a Aliança Anglo-Franco-Sarda, ampla coligação 
formada pelo Reino Unido, França, Reino da Sardenha e Império Turco-Otomano, com propósito de 
conter a expansão russa. 

04. Guerra Civil Espanhola, desencadeada após o fracasso de um golpe de Estado dado pelo exército 
contra o governo legal da Segunda República Espanhola, cujo término levou à vitória dos militares e à 
instauração de um regime ditatorial. 

05. Guerra da Coreia, opondo a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e o Reino Unido, à Coreia do 
Norte, apoiada pela República Popular da China e pela antiga União Soviética, resultando na divisão da 
Coreia em dois países: Coreia do Sul e Coreia do Norte. 

 
06. (UCB DF/2015)     

 
Disponível em: <https://www.google.com.br/search>.  

Acesso em: 27/11/2014. 
 

A região dos Balcãs, ex-Iugoslávia, tem sido o palco de inúmeros conflitos entre os povos ali localizados, 
além de envolver as principais nações do mundo, ao longo da história. Guerras, questões étnicas e 
culturais contornam as disputas por território nessa região. 
Considerando as informações apresentadas, quanto aos conflitos étnicos-culturais ocorridos nos Balcãs, 
julgue os itens a seguir. 
00. A região dos Balcãs sempre foi motivo de conflitos entre as grandes potências militares, uma vez que 

se trata de uma área estratégica importante na dinâmica do expansionismo territorial disputado pela 
Rússia, pela Inglaterra, pelo Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano desde o século 19. 

01. A crise do Império Turco-Otomano, no início do século 20, que já se encontrava enfraquecido, 
estimulou a luta pela independência dos povos ali localizados e, ao mesmo tempo, abriu campo aos 
desejos expansionistas das grandes potências mundiais da época. 

02. A grande diversidade étnica e cultural dos Balcãs constitui o principal fator de desentendimentos e 
disputas territoriais da região. 

03. Na capital da Sérvia, Belgrado, em 28 de junho de 1914, foi assassinado o herdeiro do Império Austro-
Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Os bósnios foram responsabilizados pelo atentado. Esse 
fato deu início à Primeira Guerra Mundial. 

04. A Iugoslávia surgiu do temor de uma invasão russa durante a Segunda Guerra Mundial, na região dos 
Balcãs. O marechal Josef Stalin foi o responsável pela unificação dos Balcãs em torno de uma só 
bandeira. Ele governou o país até o final da década de 1980. 

 
07. (ESCS DF/2013) O fim do socialismo na Europa Oriental e a nova ordem mundial do final do Século XX 

provocaram diversas transformações no mapa político do continente europeu. Essas mudanças incluem 
a) a desintegração da antiga Iugoslávia e a formação de novos países, como, por exemplo, a Eslovênia, a 

Croácia e a Sérvia. 
b) a criação, emergencial, de movimentos separatistas em países como Espanha e Itália. 
c) a unificação da Checoslováquia, dividida ao final da Segunda Guerra Mundial. 
d) a formação do Mercado Comum Europeu, que, posteriormente, passou a ser designado de União 

Europeia. 
e) a divisão da Polônia em dois novos países: Estônia e Letônia. 
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08. (ESPM RJ/2012) Observe o mapa: 
 

 
(Adaptado de Jayme Brener, 1993.) 

 
O fim da Iugoslávia e a transformação das ex-repúblicas em Estados independentes não extermiram as 
tensões regionais que ainda se manifestam pela: 
a) herança deixada pela hegemonia política croata, à época da existência da Iugoslávia e que hoje 

prossegue na Eslovênia. 
b) difícil convivência entre sérvios muçulmanos e bósnios cristãos na atual Bósnia-Herzegóvina. 
c) difícil convivência entre bósnios-croatas e bósnios-muçulmanos no novo país erigido após a dissolução 

iugoslava e hoje formado por duas entidades na Bósnia Herzegóvina. 
d) realidade na atual Sérvia-Montenegro, formada por dois povos rivais, os cristãos ortodoxos e os 

bósnios muçulmanos. 
e) nova realidade vivida no Kossovo, o mais jovem país do mundo, onde convivem duas nações distintas 

e inimigas, os croatas cristãos e os albaneses muçulmanos. 
 
09. (ESPM SP/2011) O diálogo a seguir circunscreve-se à realidade política do mapa abaixo, cujo país deixou 

de existir: 
 
     “Foram os sérvios que fizeram isso, pai?” pergunta o garoto de 7 anos. A tensão aumenta, e é 
prontamente repreendido. “Não fale essa palavra aqui, em voz alta,” aconselha Milomir, visivelmente 
perturbado. 

(Carta Capital, 11 de agosto de 2010.) 
 

 
(Adaptado de Jayme Brener, 1993.) 
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A tensão retratada no texto refere-se à: 
a) herança deixada pela hegemonia política croata, à época da existência da Iugoslávia e que hoje 

prossegue na Eslovênia. 
b) convivência entre sérvios muçulmanos e bósnios cristãos na atual Bósnia-Herzegovina. 
c) convivência entre bósnios-croatas e bósnios-muçulmanos no novo país erigido após a dissolução 

iugoslava e hoje formado por duas entidades na Bósnia Herzegovina. 
d) realidade na atual Sérvia-Montenegro, formada por dois povos rivais, os cristãos ortodoxos e os 

bósnios muçulmanos. 
e) nova realidade vivida no Kossovo, o mais jovem país do mundo, onde convivem duas nações distintas 

e inimigas, os croatas cristãos e os albaneses muçulmanos. 
 
10. (PUC RJ/2008)     

 
A charge apresentada acima: 
I. caracteriza os problemas de ordem étnico-territorial na Europa dos Bálcãs, que refletem as seculares 

disputas numa região dominada pelos sérvios, no último século; 
II. representa o conflito entre as identidades nacionais na Europa, reforçado pelo desmonte dos Estados 

socialistas no Leste europeu, na última década do século XX; 
III. exemplifica a causa típica dos conflitos que assolaram os Bálcãs, principalmente após a Guerra Fria, 

quando os sérvios espalhados por outros territórios da antiga Iugoslávia lutavam pela manutenção da 
sua hegemonia na região. 

 
Das afirmações acima, está(ão) correta(s): 
a) apenas a I.  
b) apenas a II. 
c) apenas a III.  
d) apenas a I e II. 
e) todas. 


