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A questão abaixo foi resolvida em vídeo pela Equipe de Ensino do Colégio e Curso Pré-Vestibular _A_Z, líder em aprovação nas carreiras 
mais concorridas, com ensino de alta qualidade e atendimento personalizado. Acesse o site deaaz.com.br/videos-deaaz e procure pelo 
CÓDIGO abaixo. Conheça outros materiais de preparação para o vestibular e o ENEM em http://deaaz.com.br. 
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QUESTÃO  
 
(UERJ 2014 – 1º Exame de Qualificação) 
 
Eu e minha mulher somos de gerações que viveram cada minuto da Guerra do Vietnã (1959-1975), uma das mais sangrentas de todos os 
tempos. Por isso, nossa visita a esse país teve um sentido muito especial. 
O país hoje é um formigueiro em atividade, onde todos correm para recuperar o tempo perdido. A renda per capita ainda é muito baixa: 
US$ 700 por ano. O salário mínimo também é baixo: US$ 30. Embora todos os preços sejam baixos, esses valores dão uma ideia do tipo de 
vida, ainda austera, que levam os vietnamitas. 
A guerra consumiu gerações inteiras. A maioria esmagadora da população hoje é de jovens, o que talvez explique o predomínio da 
motocicleta como meio de transporte. Quase não há transporte coletivo, e são poucos os carros. Enxames de motos dominam as ruas. A 
moto mais barata vem da China e custa US$ 300. Equivale a dez meses de salário mínimo. Em Cidade de Ho Chi Minh, há 4 milhões de 
motos para 2 milhões de famílias. 

Bernardo Kucinski. Adaptado de redebrasilatual.com.br, julho de 2010. 
 

No relato de sua visita ao Vietnã, o autor faz referência a algumas das características atuais daquela sociedade. 
Essas características se relacionam com a seguinte mudança recente na história do país:  
a) fim do partido comunista    
b) liberalização do fluxo migratório    
c) flexibilização da moeda nacional    
d) implantação do socialismo de mercado    


