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9º ANO – GEOGRAFIA – HÉRCULES NUNES 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
01. Principalmente por meio da suspensão de fornecimento, da elevação de preços e da concessão de 

descontos. 
 
02. Importância: A criação da CEI foi importante para descentralizar do poder na região além de 

colaborar para a consolidação da democracia nas ex-repúblicas soviéticas. 
Objetivos principais: - estabelecer diálogos nas áreas econômica, política e militar – entre os países 
da Comunidade dos Estados Independentes. - Possibilitar a cooperação entre os países membros, 
principalmente em termos de - democratização e prevenção ao crime. – Definição de política extensa 
e de defesa comuns. 

 
03. A Rússia é o país mais populoso e industrializado da CEI e destino da maior parte das exportações , 

assim como da mão de  obra de imigrantes do bloco. Além disso a comercialização, o transporte e o 
suprimento de recursos energéticos dos Estados-Membros da CEI dependem em sua maior parte da 
Rússia. 

 
04. A desigualdade econômica na CEI ocorre com exceção do Cazaquistão e Azerbaijão, principalmente 

nos países cujos nomes terminam com o sufixo “istão” (de raiz iraniana que quer dizer: lugar, lar ou 
país) são os países de menor nível de vida no conjunto da CEI. Esses países sofreram com a crise 
econômica da URSS e até hoje não possuem uma economia plenamente desenvolvida; o que se 
deve ao pequeno porte desses países e às políticas econômicas adotadas, que desfavoreceram o 
livre mercado por muito tempo. Tal situação influencia nos indicadores sociais desses países que se 
apresentam bastante desfavoráveis (Ver mapa de IDHs, na página 129 figura 17. 
As diferenças econômicas são o principal entrave para uma integração efetiva entre os países 
membros. A Federação Russa detém a hegemonia no grupo, isso ocorre em virtude de fatores como 
situação econômica, poderio militar, condição geopolítica mundial.  

 


