
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.  

 

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

planos quinquenais, 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.  

 

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

potências europeias. 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 polos 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 consequências diretas e a longo prazo desta doutrina estadunidense?  

 

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

 

Explique (não é dar o significado!!!) os termos abaixo:  

5) Movimento Sionista:  

6) Palestina:  

7) PIB:  

8) CEI:  

9) URSS:  

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

período de bipolarização mundial? Explique  

 

11) Localizado no sudoeste do continente asiático, o Oriente Médio é um território limitado pelos mares Negro, 

Mediterrâneo e Vermelho, pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Arábico, no Oceano Índico. Em termos geopolíticos é 

considerado como um barril de pólvora devido ao complexo e explosivo clima político, fundamentado por 

princípios religiosos que orientam permanentes conflitos. Sobre o território em questão, assinale o 

INCORRETO. 

 

a) Nele se concentra a maior riqueza do continente asiático. Localizados no Golfo Pérsico, os seus lençóis 

petrolíferos são considerados os maiores do globo terrestre. 

b) A Faixa de Gaza e a Cisjordânia constituem as principais áreas de conflitos entre árabes e judeus, palcos de 

sangrentas manifestações travadas entre radicais islâmicos, bem como, de radicas israelitas que não desejam 

a formação de um estado palestino. 

c) O fundamentalismo islâmico, cujo ideário é a revogação dos costumes modernos e a aplicação da lei corânica 

à vida cotidiana, bem como, uma rejeição completa ao mundo moderno, galgou o cenário político do Oriente 

Médio, a partir da Revolução Xiita iraniana, em 1979. 

d) Com exceção do Líbano, onde a maioria da população segue o judaísmo, os demais países do Oriente Médio 

professam o islamismo como religião. 

 

12) A charge apresentada: 



 
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. 

 

13) A União Européia (EU) ampliou-se em direção ao Leste e ganhou um novo formato territorial e geopolítico 

com o ingresso da Bulgária e Romênia, ex-repúblicas soviéticas. Entre os reflexos imediatos dessa adesão, 

é INCORRETO afirmar que o ingresso: 

a) favorece para que a UE obtenha maiores dividendos econômicos e elimine o grave problema da desigualdade 

social. 

b) dá nova dimensão à UE que, passando a ter acesso direto ao Mar Negro, amplia a sua rede de circulação. 

c) potencializa a ampliação do mercado turístico da UE, com a inclusão de novos atrativos culturais e 

ambientais. 

d) favorece a ampliação do mercado de capitais, de produção e de consumo desses países. 

 

14) Na nova ordem mundial, além dos principais pólos de poder representados pelos Estados Unidos, União 

Européia e Japão, destaca-se também a Comunidade dos Estados Independentes - CEI. Sobre esta última, é 

correto afirmar que: 

a) A CEI congrega países de diferentes níveis socioeconômicos e realidades étnico-religiosas igualmente 

distintas. 

b) A CEI é composta pelas ex-Repúblicas Socialistas, Repúblicas Bálticas e a Geórgia. 

c) Após sua entrada na economia de mercado, a CEI tornou-se extremamente atrativa ao capital internacional. 

d) A Ucrânia, o mais extenso país integrante da CEI, destaca-se como a maior potência econômica regional. 

 

15) Na área assinalada no mapa vive um povo sem território próprio, que sofre, em geral, discriminação, não 

usufrui de direitos políticos e tem provocado tensões em países como a Turquia. 



As informações anteriores se referem ao povo 

 

a) mongol. 

b) afegão. 

c) palestino. 

d) curdo. 

e) basco. 

 

 
 

16) Observe a charge para responder à questão: 

 
Assinale a alternativa que melhor expressa o conteúdo da charge. 

a) Apesar de não admitirem, tanto Israel quanto o grupo Hezbollah, no Líbano, representam diretamente os 

interesses de Estados Unidos e Irã no controle sobre o petróleo do Oriente Médio. 

b) A disputa pela água, recurso escasso no Oriente Médio, está na base dos constantes conflitos entre Israel e o 

grupo Hezbollah, no Líbano, onde ficam as principais nascentes dos rios da região. 

c) A falta de diálogo entre Estados Unidos e Irã impede uma solução negociada para os conflitos entre Israel e o 

grupo Hezbollah, no Líbano, sobre a redefinição das fronteiras israelenses. 

d) O conflito recente entre Israel e o grupo Hezbollah, no Líbano, apenas desvia a atenção dos principais atores 

responsáveis pela instabilidade política no Oriente Médio: Estados Unidos e Irã. 

e) Com o fim da Guerra Fria, o Irã ocupou o lugar da União Soviética, criando Estados-satélites como o Líbano, 

do grupo Hezbollah, para confrontar os aliados dos Estados Unidos, como Israel. 

 

17) A taxa de crescimento populacional atual da Rússia é negativa: a população do país diminuiu em 286 mil 

pessoas no primeiro quadrimestre deste ano. O número de mortes no país é, em média, 70% superior ao 

número de nascimentos. A diminuição vem ocorrendo desde o desmantelamento da União Soviética, em 

1991. 

 

Essa situação é decorrência: 

 

a) dos fluxos migratórios em direção à Europa Ocidental; 

b) da rigorosa política de governo de controle da natalidade; 

c) do aumento da mortalidade na base e no corpo da pirâmide etária; 

d) do elevado número de idosos e da baixa taxa de fecundidade; 

e) das mudanças ocorridas na economia do país a partir da desestruturação da União Soviética. 

 

18) O mundo tem vivido inúmeros conflitos regionais de repercussão global que, por um lado, envolvem 

intervenções de tropas de diferentes países e, por outro lado, resultam em discussões na Organização das 

Nações Unidas. 

Considere as seguintes afirmações: 

 

I. Povos primitivos precisam ser tutelados pela diplomacia internacional ou reprimidos por forças de nações 

desenvolvidas, para que conflitos locais ou regionais não perturbem o equilíbrio mundial. 



II. Razões estratégicas, de localização geográfica, de orientação política ou de concentração de recursos 

naturais, fazem com que certas regiões ou países sejam alvo de interesses, preocupações e intervenções 

internacionais. 

III. Diferenças étnicas, culturais, políticas ou religiosas, com raízes históricas, têm resultado em preconceito, 

desrespeito e segregação, gerando tensões que repercutem em conflitos existentes entre diferentes nações. 

 

O envolvimento global em conflitos regionais é, corretamente, explicado em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

19) Assinale a alternativa que apresenta a afirmação que melhor interpreta o conteúdo da charge. 

 
a) As fronteiras nacionais, impostas pela velha geopolítica, dificultam o diálogo entre países ricos e pobres. 

b) O diálogo entre nações ricas e pobres tem sido estimulado somente pelos agentes do Banco Mundial e do 

FMI. 

c) A corrupção nos países mais pobres impossibilita uma relação de troca entre as nações ricas e pobres. 

d) As relações econômicas internacionais, sobretudo entre os países do norte e do sul, são marcadas pela 

marginalização socioeconômica das nações mais pobres. 

e) A natureza das relações entre as nações é marcada pela solidariedade, sobretudo das nações mais ricas. 

 

20) Desde o início dos anos noventa, a área assinalada no mapa adiante tem sido palco de sangrenta guerra 

civil. 

 
Indique a alternativa que exprime as causas dessa guerra e o país ao qual pertenciam estas porções territoriais. 

 

a) Ideal sérvio de construir a "Grande Sérvia", independente da Tchecoslováquia. 

b) Rivalidades étnicas, religiosas, históricas, culturais e territoriais entre os povos da antiga Iugoslávia. 

c) Antiga oposição política entre sérvios e croatas na Romênia. 

d) Idéias separatistas reforçadas pela "Glasnost" e pela "Perestroika" entre os povos das repúblicas 

componentes da antiga União Soviética. 

e) Dominação estrangeira entre búlgaros da antiga Iugoslávia. 


