
 

 

PROF. SUELI VASCONCELOS 
 

01. (UTF PR) A "Nova Ordem Mundial" é um conceito sócio-econômico-político que faz referência ao contexto 
histórico do mundo pós-Guerra Fria. A expressão foi pela primeira vez usada pelo presidente norte-
americano Ronald Reagan na década de 1980, referindo-se ao processo de queda da União Soviética e ao 
rearranjo geopolítico das potências mundiais. Com base nesse entendimento, analise as afirmações abaixo: 

I) A Nova Ordem Mundial foi o que o presidente Bush chamou de ordem multipolar, já que novos polos 
econômicos estavam surgindo, entre eles, Japão, China, Rússia e União Europeia. Quando do início da 
nova ordem mundial, a rivalidade entre os sistemas econômicos opostos, a classificação dos países em 
1o, 2o e 3o mundo e a ordem bipolar, EUA e URSS, deixaram de existir. 

II) Com a queda do Muro de Berlim surgiu, imediatamente, uma renovação da Guerra Fria, com uma nova 

política global bipolar, ou seja, centrada em dois grandes polos: EUA e China. Formados por ideais 
distintos, os polos de poder têm, até os dias atuais, como principal meta, a difusão de seus sistemas 

políticos, culturais e econômicos no resto do mundo. 
III) A globalização é um fenômeno capitalista e complexo que começou na época dos Descobrimentos e 

que se desenvolveu a partir da Revolução Industrial. Mas o seu conteúdo passou desapercebido por 
muito tempo, e hoje muitos economistas analisam a globalização como resultado do pós Segunda 
Guerra Mundial, ou como resultado da Revolução Tecnológica. 

IV) Dentro deste processo econômico, muitos países se juntaram e formaram blocos econômicos, cujo 

objetivo principal é aumentar as relações comerciais entre os membros. Neste contexto, surgiram a 
União Europeia, o Mercosul, a Comecom, o NAFTA, o Pacto Andino  e a Apec. Estes blocos se 
fortalecem cada vez mais e já se relacionam entre si. 

 

Estão corretas somente: 

a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 
d) I e IV. 
e) I e II. 

 

02. (UEMS) A Guerra Fria corresponde a: 
a) Um momento da história mundial (entre 1947 a 1989) em que o mundo se dividiu em dois blocos: o 

Ocidental, liderado pelos Estados Unidos (capitalista), e o Oriental, liderado pela União Soviética 
(socialista). Os dois blocos, dentro de um sistema bipolar, disputavam a liderança econômica, política, 

militar e ideológica das várias regiões do planeta, colocando–as em confronto ideológico e/ou armado 
permanentemente. 

b) Um mecanismo de “Guerra” voltado para um esforço conjunto de ações para promover o diálogo entre 
os dois blocos socialista e capitalista, que se estabeleceram após a II Guerra Mundial no mundo 
contemporâneo, no sentido de que as disputas fossem o mais consensual possível, sem armas. Tudo 
contra a intolerância. 

c) Uma forma pacífica de combate à intolerância e o desrespeito às diferenças pelos dois blocos (o 
capitalista e o socialista) que se constituíram após a II Guerra Mundial, apesar de ter ocorrido uma 

corrida armamentista no período entre 1947 e 1989. 
d) Uma Guerra marcada pelo ideal de uma força–tarefa de promoção da fraternidade entre os povos, 

independentemente do sistema político adotado, fosse ele de cunho capitalista ou comunista. 
e) Um projeto visando promover um conjunto de ações voltadas para a paz mundial, onde as tensões 

políticas, econômicas, sociais e ideológicas poderiam ser resolvidas sem grandes enfrentamentos – por 

isso, uma Guerra Fria, voltada para a unidade no mundo. 
 

03. (UNIFESP SP) Em termos de geopolítica, a existência de uma única grande potência mundial cria uma 
situação de unipolaridade, a existência de duas potências cria situação de bipolaridade e a de mais de 

duas, de multipolaridade.  
Desse ponto de vista, o século XX conheceu 
a) Uma hegemonia unipolar até 1918, bipolar entre 1919 e 1945, e multipolar a partir de 1945, com a 

criação da ONU. 
b) Uma dialética infernal entre bipolaridade e unipolaridade, que levou o mundo a duas guerras mundiais 

e ao impasse atual. 

c) Um equilíbrio entre bipolaridade, que dominou na primeira metade do século, e unipolaridade, na 

segunda metade. 
d) Uma evolução que, de multipolar até 1945, passou à bipolar entre 1945 e 1990, e à unipolar a partir 

de 1990. 
e) Uma alternância constante entre multipolaridade e unipolaridade, começando com a primeira e 

terminando com a segunda. 
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04. (UFMS) Leia a frase a seguir. 

 
“Esse é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade” 

(Neil Armstrong). 

 
A frase dita por Neil Armstrong em 20 de julho de 1969, quando o norte-americano foi o primeiro homem a 
pisar na Lua, se tornou uma das mais simbólicas do período denominado Guerra Fria, um conflito político-
ideológico que polarizou o mundo na segunda metade do século XX. Em relação à corrida espacial, assinale 
a alternativa correta. 

a) Foi um período de intensa corrida bélica entre os países que compunham a Tríplice Entente e a Tríplice 
Aliança, já que havia um clima de tensões e animosidades, podendo desencadear uma guerra a 
qualquer momento. 

b) Foi um acordo assinado entre Estados Unidos e União Soviética para não transferir a tecnologia 
espacial aos demais países. A ideia era promover um uso racional do espaço. 

c) Foi uma corrida tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética a partir de 1957. Os Estados 
Unidos logo obtiveram vantagem quando inauguraram em 1961, a Estação Espacial Modular, que 

permitiu avanços significativos na tecnologia aeroespacial. 

d) Foi uma corrida tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética a partir de 1957. A ideia era 
desenvolver tecnologia para a construção de aeronaves espaciais e satélites que ajudassem na 
exploração do espaço. 

e) Foi uma corrida tecnológica desenvolvida em parceria entre Estados Unidos e União Soviética a partir 
de 1945, para a construção de aeronaves espaciais e satélites que ajudassem na exploração do 

espaço. 
 
05. (IFRS) Considera-se recurso hídrico 

a) toda a água utilizada como bem econômico e que se encontra disponível para tal utilização. 
b) elemento natural renovável através do ciclo hidrológico e essencial à v ida, não necessariamente 

vinculado a algum uso. 
c) toda a água presente em lagos, rios, represas e aquíferos subterrâneos, também chamada de águas 

interiores. 
d) toda a água doce do planeta, definida como aquela que apresenta baixo teor de salinidade. 
e) toda a água presente no planeta, nos estados líquido, sólido e gasoso. 

 
06. (UFPR) A água na natureza se apresenta sob diversas formas e está em constante movimentação, com 

mudanças de estado. Considerando o tema, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 
com a da esquerda. 

(1) Circulação da água entre a atmosfera e a litosfera com mudanças de estado.  
(2) Perdas de água dos vegetais sob a forma de vapor.  
(3) Encontra-se sob a forma de vapor d’água, de gelo nos pólos e nas geleiras e sob a forma líquida nos 

rios, lagos e nos interstícios das rochas.   
(4) Partículas de água que caem sob a forma sólida. 
 

(    ) neve, granizo 
(    ) água doce 
(    ) evapotranspiração 
(    ) ciclo hidrológico 
 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
a) 4, 3, 2, 1 

b) 2, 4, 3, 1 
c) 1, 2, 3, 4 
d) 3, 4, 2, 1 
e) 3, 4, 1, 2 

 
07. (ENEM)Considerando os custos e a importância da preservação dos recursos hídricos, uma indústria 

decidiu purificar parte da água que consome para reutilizá-la no processo industrial.  

 
De uma perspectiva econômica e ambiental, a iniciativa é importante porque esse processo  
a) permite que toda água seja devolvida limpa aos mananciais.  
b) diminui a quantidade de água adquirida e comprometida pelo uso industrial.  
c) reduz o prejuízo ambiental, aumentando o consumo de água.  

d) torna menor a evaporação da água e mantém o ciclo hidrológico inalterado.  

e) recupera o rio onde são lançadas as águas utilizadas.  
 
 
 
 



Exercícios Complementares 

 
 

 
3 

08. (UFPE) Na paisagem esboçada a seguir, a seta está indicando: 

 

 
 

a) uma estrutura geológica falhada. 
b) um divisor de águas. 

c) um topo de uma cuesta. 
d) um talvegue. 
e) uma crista dobrada. 

 
 
 
 


