
A impressão deste material não é obrigatória. 

Teorias Geopoliticas e Guerra Fria 2ª SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE.  

 
Lista 02 

 

01. Faça um breve resumo do eixo teórico e a essência das seguintes teorias Geopolíticas. 
a) Friedrich Ratzel       b) Rudolph Kjéllen 
c) Alfred MAHAN        d) Halford MACKINDER  
e) Nicholas Spykman    

 
02. (Puccamp) “... inspirado por razões humanitárias e pela vontade de defender uma certa concepção de 

vida ameaçada pelo comunismo, constitui também o meio mais eficaz de alargar e consolidar a 
influência norte-americana no mundo, um dos maiores instrumentos de sua expansão (...) tem por 
consequência imediata consolidar os dois blocos e aprofundar o abismo que separava o mundo 
comunista e o Ocidente..." 

"... as partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou 
na América do Norte deve ser considerado uma agressão contra todas; e, consequentemente, 
concordam que, se tal agressão ocorrer, cada uma delas (...) auxiliará a parte ou as partes assim 
agredidas (...)" 

 

Os textos identificam, respectivamente, 
a) a Doutrina Monroe e a Organização da Nações Unidas (ONU). 
b) o Plano Marshall e a organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 
c) o Pacto de Varsóvia e a Comunidade Econômica Européia (CEE). 
d) o Pacto do Rio de Janeiro e o Conselho de Assistência Econômica Mútua (COMECON). 
e) a Conferência do Cairo e a Organização dos Estados Americanos (OEA). 

 
03. (TERESA D’ÁVILA) A “Guerra Fria” foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política 

externa decorrente da: 
a) Polarização do mundo em dois blocos político-militares, entre as duas guerras mundiais. 
b) Polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria. 
c) Polarização do mundo em dois blocos político-militares, após a Segunda Guerra Mundial. 
d) Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão. De um lado a 

Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e França de outro. 
e) A disputa das áreas árticas e antárticas, após a Segunda Guerra Mundial. 

 
04. (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 União Soviética. 

 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia 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 europeias 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 1930. 
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. 

 
05. (Cesgranrio) A URSS transformou-se, após 1945, numa das potências mundiais, tanto no campo 

econômico como técnico. Um dos melhores exemplos dessa transformação é o: 
a) Desenvolvimento da política espacial, representada pela 1ª viagem em torno da Terra por Gagarin. 
b) Desenvolvimento da indústria automobilística e o incremento do sistema industrial privado. 
c) Crescimento do mercado interno, com o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo agrícola e 

aumento de salários. 
d) Crescimento da produção agrícola em função do fim da intervenção do Estado no setor e de 

técnicas administrativas americanas. 
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06. (Fatec) "É lógico que os EUA devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao 
poder econômico normal no mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de 
paz.”.  (Plano Marshall 5. VI. 1947) 
 
Esse plano 
a) Assegurava a penetração de capitais norte-americanos no continente europeu, sobretudo em sua 

parte oriental. 
b) Garantia, aos norte-americanos, o retorno a uma política isolacionista, voltada unicamente para 

os seus interesses internos. 
c) Pretendia deter as ameaças soviéticas sobre os países do Oriente Médio, cuja produção de petróleo 

era vital para as economias ocidentais. 
d) Era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa arrasada pelo pós-

guerra. 
e) Representava uma tomada da tradicional política da "boa vizinhança" dos EUA em relação à 

América Latina. 


