
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Sueli 
 
01. (UFPel RS)   (...) Após o sonho das revoluções de 1989, os povos da Rússia parece que acordam com uma 

amarga ressaca. Aos poucos vão percebendo que a transição para uma economia de mercado é complexa, 
e gera índices de: 

 
Fonte: BELTRAME, Zoraide Victorello.  Geografia Ativa - O Espaço Mundial: Contrastes e Mudanças  

(Os Países do Norte). 20 ed. São Paulo: Ática, 1994.  p. 173.) 
 
a) aumento do desemprego, da criminalidade e da prostituição. 
b) diminuição do desemprego, menor criminalidade e aumento da prostituição. 
c) estagnação da inflação, dos níveis de emprego e diminuição do subemprego. 
d) estabilização de empresas em setores estratégicos e aumento do número de funcionários. 
e) falta de incentivo dos funcionários, devido à perda da estabilidade, transformando-os de cidadãos 

ativos em passivos. 
 
02. (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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03. (UCS RS) UM BRASILEIRO EM ÓRBITA 
 

O Brasil conquista o espaço com o tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes, através da 
missão da nave russa Soyuz TMA – 8, que decolou, no dia 29 de março de 2006, da Estação Espacial 
Internacional (ISS), em Baikonur, no Cazaquistão. Na bagagem, o tenente-coronel levou oito experimentos 
científicos, a bandeira do Brasil, selos comemorativos do Correio, três medalhas cunhadas para o vôo pela 
Casa da Moeda e objetos pessoais. O retorno ocorreu no dia 08 de abril de 2006, próximo à cidade de 
Arqaliq, no Cazaquistão.. 

 
Fonte: Atlas nacional do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2000 – Adaptado. 

 
O Cazaquistão está representado no mapa pelo número 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 
04. (UFPB) Mesmo com o término da Guerra Fria, envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética, a corrida 

armamentista continua em crescimento no mundo. Isso ocorre porque 
I. existem excedentes no mercado que estão sendo vendidos a preços de sucata. 
II. países como o Brasil e a África do Sul estão aprimorando os equipamentos já existentes. 
III. não houve corte nos gastos militares em países do Terceiro Mundo. 
IV. a implosão da União Soviética possibilitou que os novos estados independentes surgissem como 

potências nucleares. 
 
Das justificativas acima, estão corretas: 
a) apenas I, II e III  
b) apenas I, II e IV 
c) apenas II, III e IV 
d) apenas I, III e IV 
e) todas 

 
05. (ENEM)   Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não 

foram um período homogêneo único na história do mundo. (...) dividem-se em duas metades, tendo como 
divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão 
único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS. 

(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras,1996) 
 

O período citado no texto e conhecido por “Guerra Fria” pode ser definido como aquele momento histórico 
em que houve 
a) corrida armamentista entre as potências imperialistas européias ocasionando a Primeira Guerra 

Mundial. 
b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista / União Soviética Stalinista, durante os anos 30. 
d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China 

e o Japão. 
e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 
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06. (FGV) Comparada à russa, cada nacionalidade da Ásia central parece cada vez mais apegada às suas 
tradições, à sua língua; seja porque existe pouca migração; seja porque, por razões religiosas, os 
casamentos interétnicos são raros; seja porque a maioria da população não fala russo (...) Como a 
população dessas repúblicas muçulmanas aumenta rapidamente e não emigra para outras regiões mais 
industrializadas, não é improvável que elas venham a reivindicar mudanças políticas que tornem possível 
um desenvolvimento mais eficaz e a própria direção de seus negócios. 
Enfim, coloca-se o problema do Islã nas repúblicas vizinhas do Irã e do Afeganistão, que estão em plena 
efervescência política e religiosa. 

Fonte: Traduzido de Carrière, P. in Geographie — Classes Terminales. Paris: Fernand Nathan, 1983, p. 74. 
 
Redigido na década de 1980, o texto já aponta vários aspectos importantes no atual quadro político interno 
e externo das seguintes ex-repúblicas soviéticas: 
a) Lituânia, Letônia e Estônia. 
b) Ucrânia e Bielarus. 
c) Turcomenistão, Tadjiquistão e Uzbequistão. 
d) Cazaquistão e Mongólia. 
e) Geórgia, Armênia e Azerbaijão. 

 
 


