
 

 

Tarefa 08 – Professora Sueli 
 
01. (ESPM SP) O líder húngaro Viktor Orbán conseguiu o terceiro mandato consecutivo, na eleição de 

8/4/2018. O triunfo de seu partido, o Fidesz, é o termômetro que mostra o tipo de discurso em alta na 
União Europeia (UE). 
Exultante, Orbán compareceu ante milhares de seguidores num evento organizado por seu partido em 
Budapeste. Sob aplausos, entoou uma canção tradicional húngara e agradeceu aos eleitores. Orbán, o líder 
estudantil que lutou contra a ditadura comunista húngara, o político que foi durante um tempo a grande 
promessa liberal das recentes democracias da Europa Oriental, transformou-se numa das vozes mais 
conservadoras da União Europeia. 

(https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/08) 
 
O reeleito primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e o seu partido Fidesz refletem um discurso atualmente 
em alta na União Europeia: 
a) uma agenda favorável ao aprofundamento da democracia liberal; 
b) uma maior aproximação com as políticas de maior integração sugeridas por Bruxelas; 
c) rejeição da política de imigração, postura xenófoba e primazia dos valores cristãos e nacionalistas; 
d) uma agenda de rejeição ao patrimônio cristão da comunidade; 
e) um estreitamento de colaboração com ONGs e incentivo à participação da sociedade civil. 

 
02. (ESPM SP)    

 
Foto em Bruxelas, 2010. 

 

A disposição circular na bandeira representa a harmonia. O número de estrelas representa o número de 
países na época de criação da organização. 
Trata-se da bandeira da: 
a) ONU. 
b) OTAN. 
c) UNICEF. 
d) OMC. 
e) União Europeia. 

 
03. (FATEC SP) Guerra Fria foi o nome dado ao período de 1945 a 1991, marcado por grande tensão político-

militar envolvendo superpotências. As provocações mútuas e a corrida armamentista traziam consigo a 
ideia de que uma guerra nuclear se iniciaria a qualquer momento. 
Durante esse período, a disputa pela hegemonia planetária se caracterizou por uma Ordem Mundial 
a) multipolar, na qual o poder mundial era exercido pelos Estados Unidos, que dominavam o mundo de 

forma absoluta. 
b) multipolar, na qual a hegemonia mundial estava centrada na Organização das Nações Unidas (ONU), 

criada em 1946. 
c) multipolar, uma vez que a disputa pelo controle geopolítico do planeta se caracterizava pela rivalidade 

entre diversos países europeus. 
d) bipolar, na qual a União Soviética, de regime socialista, e os Estados Unidos, de regime capitalista, 

disputavam a hegemonia global. 
e) bipolar, uma vez que o Reino Unido e a Rússia possuíam os maiores exércitos com o intuito de garantir 

o domínio geopolítico mundial. 
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04. (UFJF MG)   Observe a charge a seguir. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.conversaafiada.com.br/wp-content/uploads/2012/03/charge-bessinha_euro_tv.jpg>. 

Acesso em: 30 set. 2013. 
A charge faz referência à: 
a) formação do bloco econômico da União Europeia. 
b) divisão da Europa pós-crise econômica de 2011. 
c) fragmentação do território durante a Guerra Fria. 
d) unificação dos países na Nova Ordem Mundial. 
e) separação dos países da ex-Cortina de Ferro. 

 
05. (ENEM) As diferentes formas em que as sociedades se organizam socioeconomicamente visam a atender 

suas necessidades para a época. O liberalismo, atualmente, assume papel crescente, com os  Estados 
diminuindo sua atuação em várias áreas, inclusive vendendo empresas estatais. Da ideia de interferência 
estatal na economia,  do “Estado de Bem-Estar”, da assistência social ampla e emprego garantido por lei, 
e, às vezes, à custa de subsídios (na Europa defendido pela Social-Democracia), caminha-se para  um 
Estado enxuto e ágil,  onde a manutenção do progresso econômico e uma maior liberdade na conquista do 
mercado são as formas de assegurar ao cidadão o acesso ao bem-estar. Nem sempre a população 
concorda. 
Neste contexto, as eleições gerais na Alemanha, em 1998, poderão levar Helmuth Kohl, com longa e 
frutuosa carreira à frente daquele país, a entregar o posto ao social-democrata Gerhard Schroeder. 
O desemprego na Alemanha atinge seu ponto máximo. A moeda única Europeia será o fim do  Marco 
Alemão. A imagem de Helmuth Kohl começa a desvanecer-se. Conseguirá vencer este ano? Seja como for, 
ele luta. Mas recebeu um novo e tremendo golpe: o Partido Liberal (FDP) deixou Kohl. O secretário Geral 
do FDP, Guido Westerwelle declarou: Começou o fim da era Kohl!  
A Alemanha ajuda a concretizar o bloco econômico da União Europeia. A participação neste bloco implica a 
adoção de um sistema socioeconômico que: 
a) dificulta a livre iniciativa econômica, inclusive das grandes empresas na Alemanha. 
b) ofereça mercado europeu mais restrito  aos produtos e serviços  alemães. 
c) diminua as oportunidades de iniciativa econômica para os alemães em outros países e vice-versa. 
d) garanta o emprego, na Alemanha, pelo afastamento da concorrência de outros países da própria União 

Europeia. 
e) por meio da união de esforços  com os o países da União Europeia, permita à economia alemã 

concorrer em melhores condições com países de fora da União Europeia. 
 
06. (ENEM) Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos jornais era o que tratava da moeda 

única Europeia. Leia a notícia destacada abaixo. 
O nascimento do Euro, a moeda única a ser adotada por onze países europeus a partir de 1o de janeiro, é 
possivelmente a mais importante realização deste continente nos últimos dez anos que assistiu à 
derrubada do Muro de Berlim, à reunificação das Alemanhas, à libertação dos países da Cortina de Ferro e 
ao fim da União Soviética. Enquanto todos esses eventos têm a ver com a desmontagem de estruturas do 
passado, o Euro é uma ousada aposta no futuro e uma prova da vitalidade da sociedade Europeia. A 
“Euroland”, região abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, 
Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB (Produto Interno Bruto) equivalente a quase 80% do 
americano, 289 milhões de consumidores e responde por cerca de 20% do comércio internacional. Com 
este cacife, o Euro vai disputar com o dólar a condição de moeda hegemônica. 

(Gazeta Mercantil, 30/12/1998) 
 

A matéria refere-se à “desmontagem das estruturas do passado” que pode ser entendida como 
a) o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois blocos ideológicos 

opostos. 
b) a inserção de alguns países do Leste Europeu em organismos supranacionais, com o intuito de exercer 

o controle ideológico no mundo. 
c) a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia levando à polarização ideológica da antiga 

URSS. 
d) a confrontação dos modelos socialista e capitalista para deter o processo de unificação das duas 

Alemanhas. 
e) a prosperidade das economias capitalista e socialista, com o consequente fim da Guerra Fria entre EUA 

e a URSS. 
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07. (PUC RJ) A partir da observação do mapa a seguir, podemos afirmar que:  
 

 
 

a) as repúblicas bálticas e caucasianas ficaram fora da área mais importante do antigo espaço agrícola 
soviético.  

b) as repúblicas da Ásia Central, com o fim da URSS, controlam a maior parte das áreas de agricultura 
irrigada do antigo país.  

c) o litoral norte da antiga URSS possibilitou à Rússia ampliar a exportação de produtos agrícolas para a 
União Europeia.  

d) o mar Negro e, principalmente, o Cáspio, foram responsáveis pela irrigação das lavouras das novas 
repúblicas da Ásia Central.  

e) as repúblicas bálticas e eslavas da Europa ficaram com as principais áreas agrícolas da antiga União.  
 
08. (UEG GO) Leia o texto a seguir.  

Em 1949, os Estados Unidos lideraram uma organização que reuniria os países europeus do sistema 
capitalista em um pacto de auxílio militar mútuo. No dia 4 de abril daquele ano foi criada em Washington a 
Organização do Atlântico Norte (OTAN). Ficava estabelecido que os países envolvidos se comprometiam na 
colaboração militar mútua em caso de ataques oriundos dos países referentes ao bloco socialista.  

Disponível em: <www.infoescola.com/geografia/otan>. Acesso em: 15 mar. 2019.  
 

No contexto geopolítico após o fim da Guerra Fria, a OTAN  
a) foi extinta, após a queda do Muro de Berlim, uma vez que o socialismo não mais representava uma 

ameaça à Europa.  
b) teve ativa participação nos conflitos mundiais contemporâneos, como a invasão do Afeganistão após o 

11 de Setembro.  
c) manteve o seu caráter de aliança militar, mas sem a presença dos Estados Unidos, após a criação da 

União Europeia.  
d) transformou-se numa instituição de regulação de armamentos e atividade nuclear, após o acidente de 

Chernobyl.  
e) tornou-se uma agência de inteligência, uma vez que perdeu a razão de ser com o fim da União 

Soviética em 1991.  
 
09. (Faculdade Baiana de Direito BA) No século XX, a mundialização do capitalismo monopolista associada 

à geopolítica mundial, caracterizam-se por  
a) gerar segmentação do espaço econômico, visando eliminar as desigualdades entre o centro e a periferia.  
b) criar instituições como a ONU, objetivando o controle da dívida externa dos países europeus.  
c) implantar uma nova DIT, favorável aos países periféricos.  
d) adotar novas bases nas relações Estado-Empresa, implantando nova dinâmica de alianças.  
e) possibilitar que as commodities dos países periféricos fossem mais valorizadas no comércio internacional. 

 
10. (ESPM SP) Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta 

quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço dos 
atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma 
cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isto, o culto ao consumo é estimulado. 

Milton Santos. Por uma outra globalização. Record, Rio de Janeiro, 2000. 
Segundo o autor: 
a) o neoliberalismo acentua as diferenças locais. 
b) a globalização é uma força motriz de padronização social. 
c) o consumo deveria ser estimulado para que todos pudessem ter acesso ao mercado e aos atores 

hegemônicos. 
d) as diferenças sociais minimizaram com o avanço da globalização e a partir da homogeneidade 

verificada no mundo com o fim da Guerra Fria. 
e) a homogeneização do planeta é uma consequência da retração global imposta pelo neoliberalismo. 


