
 

(0,8) 1 – Por que Sérvios e Croatas entraram em conflitos na Iugoslávia durante o período pós segunda guerra 

mundial e guerra fria? Explique as divisões que ocorrem após estes conflitos neste país. 

 

(0,4) 2 – Onde está localizada a região do Curdistão e porque esta região vem apresentando conflitos. 

 

(0,4) 3 – Cite e explique pelo menos dois conflitos que ocorreram no continente africano. 

 

(0,4) 4 – O que foi o movimento Zapatista? Por que ele ocorreu? 

 

(0,4) 5 – Existe alguma relação entre a Palestina e o Curdistão? Explique. 

 

(0,8) 6 – Por que a América Latina apresentou tantas ditaduras militares ao longo da história do século XX? 

Quais as conseqüências econômicas deste tipo de governo para os países latino americanos? 

 

(0,4) 7 – Dê o significado ou explique os termos abaixo: 

a) OLP:  

b) Perestroika:  

c) Kolkhoses:  

d) PKK:  

e) Partizans:  

 

(0,8) 8 – Quais os principais fluxos migratórios que ocorrem atualmente no planeta e por que? 

 

9 - Observe a figura. Sobre a ajuda humanitária à África, pode-se afirmar: 

I. Os recursos financeiros enviados ao continente pelas 

grandes potências são investidos em infra-estrutura e 

atividades promotoras do desenvolvimento socioeconômico, 

fortalecendo a economia local e integrando-a ao sistema 

financeiro internacional. 

II. A remessa de alimentos, roupas e outros produtos 

desarticulam o mercado interno dos países africanos, pois a 

agricultura de gêneros alimentícios e a indústria local não 

conseguem concorrer com as doações estrangeiras.  

III. Os alimentos e remédios doados pelo ocidente são os 

responsáveis pela superação da fome crônica, epidemias e 

endemias que assolavam o continente nos anos 90, à medida 

em que aumentavam o padrão de vida da população.  
Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 



10 - No continente africano encontramos focos de guerras civis e entre países. No chamado Chifre da África, 

nos últimos anos, foram registrados violentos conflitos entre 

a) países pela definição de fronteiras, envolvendo Burundi e Ruanda. 

b) países pelo acesso à água, por parte do Egito e do Sudão. 

c) brancos e negros na África do Sul. 

d) lideranças locais na Somália. 

e) grupos étnicos em Ruanda. 

 

11 - Considerando-se a evolução econômico-social em diferentes regiões do mundo nos últimos anos, é 

INCORRETO afirmar que 

a) a América Latina, embora tenha sido pouco beneficiada pela recuperação da economia mundial, vem 

registrando progresso nos indicadores da saúde e educação. 

b) a Ásia Oriental tem apresentado um crescimento econômico vigoroso, o que contrasta com o 

desempenho abaixo do esperado na União Européia. 

c) a Rússia, apesar do processo de privatização concluído e da adoção de regras capitalistas de mercado, 

vem revelando desempenho econômico semelhante ao dos países periféricos. 

d) os EUA absorvem grande parte dos investimentos diretos estrangeiros, mas o aumento do capital não 

tem sido suficiente para assegurar a estabilidade da economia do país. 

e) o Brasil é um dos países que compõe o BRIC. 

 

12 - A prisão do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, em junho de 2001, foi mais um capítulo dos 

intensos conflitos separatistas e étnicos que eclodiram na Europa durante a década de 90 do século XX. Um dos 

elementos que contribuíram para a emergência desses conflitos foi: 

a) a intensificação do processo de repressão aos cultos religiosos por parte do governo central de Moscou. 

b) a entrada da Iugoslávia na OTAN, contrariando os interesses militares do bloco socialista na Europa. 

c) a formalização da União Européia, contrariando interesses da Iugoslávia e da Sérvia. 

d) o fim da URSS, ampliando a autonomia das antigas repúblicas soviéticas. 

e) as disputas por terra entre colonos judeus e separatistas sérvios, em território iugoslavo. 

 

13 - I - A maior parte dos países africanos, latino-americanos e do Oriente Médio tem mais da metade de suas 

exportações restrita a um pequeno grupo de produtos agrícolas, minerais ou energéticos e, portanto, enfrentam 

variações bruscas e incontroláveis dos preços destas mercadorias no mercado mundial que resultam em grandes 

e inesperados saldos negativos na balança comercial, gerando endividamento externo e ampliação da pobreza. 

II - Nas últimas duas décadas esses países têm enfrentado também uma dramática deterioração dos termos de 

troca, ou seja, comparados aos preços dos manufaturados que são importados, os preços de suas matérias 

primas sofreram drástica redução. Isto aconteceu até mesmo com o petróleo. Assinale: 

a) se ambas forem corretas e relacionarem-se. 

b) se ambas forem corretas, mas tratarem de aspectos diferentes da economia desses países. 

c) se apenas I for correta. 

d) se apenas II for correta. 

e) se ambas estiverem incorretas. 

 

14 - Há mais de um ano existem divergências acentuadas nas relações comerciais entre Argentina e Uruguai, 

fato que contribui para fragilizar ainda mais o Mercosul. Devido ainda a outros fatores de ordem econômica, 

parte do governo uruguaio já se mostra disposta a assinar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. 

Sobre as relações entre Argentina e Uruguai e as atuais relações comerciais entre os membros do Mercosul, 

considere as afirmativas a seguir. 

I. Uma das divergências entre Argentina e Uruguai está relacionada à construção de duas fábricas de papel de 

celulose que já direcionaram seus investimentos para o Uruguai. 

II. As exportações do Uruguai para os Estados Unidos representam, hoje, mais que o total das exportações para 

os três países do Mercosul. 

III. Uma das divergências entre Argentina e Uruguai se deve ao fato de a Argentina afirmar que as fábricas de 

papel de celulose a serem instaladas são poluentes e poderão afetar o rio Uruguai que divide os dois países. 

IV. As exportações do Uruguai para os Estados Unidos representam, hoje, apenas a metade das exportações 

para os três países do Mercosul. A alternativa que contém todas as afirmativas CORRETAS é: 

a) I e II. 

b) II e IV. 

c) III e IV. 



d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

15 - No mundo contemporâneo, enquanto alguns muros caem, outros são erguidos; porém, continuam a separar 

pessoas e a delimitar territórios. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas: 

I. Na fronteira com o méxico, barreira foi erguida a fim de impedir que latino-americanos migrassem 

ilegalmente para os EUA em busca de trabalho e de melhores condições de vida. 

II. O "muro de proteção" construído por Israel na Cisjordânia é uma forma de dificultar a passagem dos 

palestinos e proteger os colonos judeus nos territórios ocupados. 

III. A União Européia busca formas de impedir a entrada dos "bárbaros do sul", provenientes da África, que 

entram em maior número pelo sul do continente, o que pode ser exemplificado pela cerca erguida para separar 

do Marrocos as cidades espanholas de Ceuta e Melilla. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 

16 - Observe o mapa com atenção: 

 
O mapa nos diz que 

a) grandes áreas de baixa população na África e no norte da América do Norte têm potencial para serem as 

áreas para desafogar as regiões litorâneas. 

b) em termos absolutos pode-se afirmar que a maioria da população mundial se concentra em países fora 

do mundo chamado desenvolvido. 

c) em razão da condição de pobreza e falta de políticas de controle de natalidade, o hemisfério sul do 

planeta concentra os maiores contingentes populacionais.  

d) a distribuição geográfica da população mundial indica que praticamente não há mais áreas que não 

possam ser habitadas pelo ser humano. 

e) os chamados países desenvolvidos apresentam uma menor parte da população mundial, o que também 

pode ser expresso pelas baixas densidades demográficas. 

 

17 - Os conflitos mundiais da atualidade ocorrem, também, em função do domínio dos fluxos do comércio 

internacional, onde o intercâmbio entre países do capitalismo central e periférico são extremamente desiguais. 

Tomando por base o texto é INCORRETO afirmar que: 

a) A formação dos blocos econômicos mundiais não proporcionou um crescimento eqüitativo para todos os 

países membros. 

b) A divisão internacional do trabalho influencia no intercâmbio do comércio mundial. 

c) Os países do capitalismo central estabelecem trocas desiguais com o mundo periférico, principalmente, 

pelo domínio científico-tecnológico. 

d) Os centros de poder, que compõem a nova ordem mundial, possuem um ator hegemônico, qual seja: os 

Estados Unidos, que controlam e comandam todos os demais países, evidenciando a monopolaridade da 

nova ordem mundial.  


