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01. (UFF RJ) Na Rússia, as últimas eleições demonstraram uma expressiva votação a favor do candidato 

neocomunista. Este fato reflete  
a) a insegurança gerada no interior da CEI pelo ingresso da Rússia na OTAN.  
b) o fracasso da prática política norte-americana de fortes investimentos na Rússia.  
c) a insatisfação de setores da população com a situação social após a abertura para o capitalismo.  
d) a reação popular contra a militarização do regime, após o golpe de 1991.  
e) os protestos contra a política comercial deficitária com o Japão.  

 
02. (PUC RJ) Na Europa, após 1989, com a derrubada do muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, ocorreu uma 

reformulação das fronteiras fazendo surgir um novo mapa político.  
 

Podemos considerar como parte desta reformulação:  
a) os movimentos de aglutinação política no leste europeu.  
b) o fortalecimento da unidade étnica na Iugoslávia.  
c) a definição do projeto unitário da Europa Ocidental.  
d) a desintegração da Comunidade de Estados Independentes (CEI).  
e) a reunificação da Irlanda do Norte e da Irlanda do Sul.  

 
03. (UNIFICADO RJ) “(...) Com o colapso da URSS, a experiência do socialismo realmente existente chegou 

ao fim (...) mesmo onde os regimes comunistas sobreviveram e tiveram êxito, abandonaram a ideia de 
uma economia única, centralmente controlada e estatalmente planejada, baseada num Estado 
completamente coletivizado, ou uma economia de propriedade coletiva praticamente operando sem 
mercado (...)” 

HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.481. 
 

“(...) A queda do comunismo representou a fragmentação de alguns países da Cortina de Ferro. No final 
dos anos 80, com a economia em crise e os Estados satélites querendo abandonar o comunismo, as 
repúblicas que faziam parte da União Soviética começaram a caminhar para a separação. O colapso da 
URSS deu origem à Rússia e mais 14 nações (...) 

Jornal O Globo – edição nº 27.856, ano LXXXV, de 12 de nov. de 2009, seção O Mundo, p.35. 
 

Com a queda do socialismo real, o entusiasmo inicial, em países da antiga Cortina de Ferro, no sentido de 
recuperar sua posição no cenário internacional, cedeu espaço às crises, aos problemas como criminalidade 
e desemprego e à desconfiança constante na Rússia. A inserção da Rússia no novo cenário geopolítico 
internacional chama a atenção 
a) pela manutenção do estado autoritário e repressor, apesar das transformações econômicas e sociais 

que incluíram a Rússia no Grupo dos Oito. 
b) pela sua volta ao mercado capitalista que, após um processo de privatização de todas as empresas 

estatais concentrou nas mãos de grupos organizados importantes conglomerados econômicos, 
estabilizando o quadro político-econômico atual. 

c) pela sua rápida modernização econômica para atrair o novo mercado, tornando-se um país tecnopolo, 
através da exportação de tecnologia de ponta e de mão de obra especializada obtidas através do 
ingresso de capitais sulcoreanos. 

d) pelo retorno aos padrões religiosos, com a abertura de templos ortodoxos e a expansão do islamismo, 
o que garantirá sua aproximação com a OPEP. 

e) pelo recrudescimento de questões étnicas e territoriais que, sob a bandeira do nacionalismo, muitas 
vezes levaram a conflitos internos ou à guerra. 
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04. (UFU MG) Considere as figuras abaixo: 
 

 
Adaptado de: BARELA, J.E. O massacre dos inocentes. Veja. São Paulo, ed. 1837, n. 36, 8 set.2004, p.112. 

 
A região ilustrada na figura acima tratase. 
a) dos Urais, onde ocorrem conflitos entre russos ocidentais e russos orientais pelo retorno do sistema 

socialista à Rússia 
b) da Sibéria, onde se localizam as principais áreas produtoras de minério de ferro e carvão que 

alimentam o complexo siderúrgico russo 
c) da Mesopotâmia, onde as tropas estadunidenses enfrentam a resistência dos rebeldes iraquianos, 

desde a deposição de Saddam Husseim 
d) do Cáucaso, onde atualmente ocorrem conflitos relacionados à oposição de grupos nacionalistas 

islâmicos ao domínio russo da região. 
e) do Oriente Médio, rico em petróleo e gás natural onde concentram intensas rebeliões por movimentos 

separatistas, 
 
05. (UNICAMP SP)     

 
 

Ao percorrer a Ferrovia Transiberiana, de Moscou a Vladivostok, em uma extensão de 9.289 km, 
atravessamos diferentes unidades do relevo russo: 
a) Montes Urais, Planície Russa, Planalto da Anatólia e Planalto Central Siberiano. 
b) Planalto do Decã, Planalto Central Siberiano, Montes Urais e Planície Russa. 
c) Planalto Central Siberiano, Planície Russa, Montes Urais e Planalto dos Bálcãs. 
d) Planície Russa, Montes Urais, Planalto Central Siberiano e Planalto de Aldan. 
e) Planaltoa tibetano, Montes, Urais, Montanhas Hindu Kush e Planície do Ganges. 

 
06. (UFTM MG) Na segunda metade da década de 1980, o mundo começa a abrir caminho para o fim da 

Guerra Fria, principalmente com uma série de transformações no Leste Europeu. Uma das personagens 
fundamentais desse processo, responsável pela Perestroika e Glasnost na ex-URSS, foi o primeiro ministro 
soviético Mikail Gorbachev. Suas intenções eram manter intacta esta grande república, mas as 
transformações iniciadas e as pressões externas levaram o seu país a um desmembramento. Resultante 
desse processo, pode-se perceber o surgimento dos seguintes países, entre outros: 
a) Geórgia, Letônia, Afeganistão e Paquistão. 
b) Uzbequistão, Cazaquistão, Lituânia e Ucrânia. 
c) Estônia, Bielorrússia, Bóznia-Herzegovina e República Tcheca. 
d) Eslovênia, República da Eslováquia, Tchetchênia e Rússia. 
e) Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia e Macedônia. 


