
 

1) Muitos analistas têm salientado o quanto é estranho que, simultaneamente ao poderoso movimento de união 

do Velho Continente, haja a multiplicação de fraturas dentro de cada membro dessa mesma região. Tudo 

acontece como se, em proporção inversa à aproximação dos Estados-nações, se acelerasse o movimento que 

tende a fazer em cacos esses mesmos Estados-nações. O mais inquietante é que esses dois movimentos – 

aproximação e fragmentação – avançam, em sentidos contrários, mas com a mesma velocidade, a ponto de se 

poder perguntar se, na realidade, eles não estão profundamente ligados e não são gerados um pelo outro. 

Explique o texto acima, dando destaque aos conceitos fragmentação e aproximação. (1,5) 

 

 

2) Com extremo centralismo político, economia planejada pelo governo e metas definidas pelos chamados 

planos qüinqüenais, que estabeleciam os setores a serem desenvolvidos no prazo previsto de cinco anos, a 

União Soviética atingiu grande prosperidade nos setores industrial e agrícola até a década de 50, período em 

que a economia também apresentava elevadas taxas de crescimento (10% ao ano). Explique, portanto, 

utilizando seus conhecimentos da economia, história política, social e militar daquele país, o porquê a URSS se 

desmembrou. (2,0) 

 

3) A Segunda Guerra Mundial assinalou o encerramento de um longo período caracterizado pela hegemonia das 

potências européias. Os bombardeios aéreos tinham transformado a Europa num vasto campo em ruínas. 

Com este enfraquecimento político e econômico, o mundo passou a se estruturar a partir de pólos opostos, 

que começaram a disputar a hegemonia mundial. Em 1947, os Estados Unidos adotaram uma política externa, 

conhecida como Doutrina Truman, que visava frear o avanço das ideais soviéticos pelo mundo. Que ideais 

eram estes? Quais foram as conseqüências diretas e a longo prazo desta doutrina estadunidense? (2,0) 

 

4) Explique a origem dos conflitos Israel x Mundo Árabe. (2,0) 

 

5) Explique os termos abaixo: (1,5) 

 

a) Movimento Sionista:  

b) Palestina:  

c) PIB:  

d) CEI:  

e) URSS:  

 

6) Associações como OTAN, Pacto de Varsóvia e Plano Marshall interferiram de alguma forma durante o 

período de bipolarização mundial? Explique (1,0) 


