Tarefas 13 e 14 – Professor Cléber
FRENTE B
01. Explique o contexto e caracterize a “Doutrina Truman”.
02. Com base nos conhecimentos sobre a geopolítica e a economia mundial, no período pós-Segunda Guerra
Mundial, pode-se afirmar:
a) A Guerra Fria se consolidou a partir do lançamento das bases da Doutrina Truman.
b) O objetivo geopolítico da Doutrina Truman era a consolidação do capitalismo na Europa Oriental.
c) A substituição do ouro pelo dólar, como novo padrão monetário, em 1960, tornou a economia norteamericana inquestionavelmente hegemônica até os dias atuais.
d) A ONU (Organização das Nações Unidas) foi responsável pela inserção de todos os países
subdesenvolvidos no comércio internacional, desde o pós-guerra.
e) A criação do Banco Mundial e do FMI (Fundo Monetário Internacional), ambos com sede na Inglaterra,
possibilitou a recuperação econômica da Europa Ocidental e a industrialização dos países periféricos da
América Latina e da Oceania.
03. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a
formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco
ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que, na
formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os EUA e o Canadá. Essa divisão
histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico que se refletia pela opção entre os modelos
capitalista e socialista.
Essa divisão europeia ficou conhecida como
a) Cortina de Ferro.
b) Muro de Berlim.
c) União Europeia.
d) Convenção de Ramsar.
e) Conferência de Estocolmo.
04. Durante a Guerra Fria, o fator importante contribuiu para a reconstrução das economias européias, dando
origem a Europa Ocidental, é conhecido como:
a) Conferência de Bretton Woods.
b) Criação da CECA, Comunidade do Carvão e Aço.
c) Plano Marshall.
d) Formação da CEE, Comunidade Econômica Européia.
e) Queda do Muro de Berlim.
05. No dia 13 de agosto de 2011, completou-se 50 anos do início da construção do Muro de Berlim, que
separou a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. O contexto histórico que explica a construção do
muro foi
a) o do Pacto de Varsóvia, que levou os países socialistas a erigirem uma verdadeira “cortina de ferro”
para impedir uma possível invasão ocidental.
b) o do Plano Marshall, que provocou a recuperação econômica da Alemanha Ocidental, atraindo pessoas
do lado comunista.
c) o da Segunda Guerra, que levou o exército alemão a construir uma barreira para impedir o avanço dos
Aliados no desembarque da Normandia.
d) o do Tratado da OTAN, que motivou os países capitalistas a tentarem estancar a expansão do
socialismo para a Europa Ocidental.
06. Sobre o Plano Marshall, é correto afirmar que:
a) Ajudou a reconstrução dos países comunistas depois da Segunda Guerra.
b) Levou à liquidação dos impérios coloniais da França e da Inglaterra.
c) Foi uma forma de os Estados Unidos ajudarem os países do Comecon a restaurarem a economia
capitalista abalada pela guerra.
d) Foi a ajuda concedida pelos Estados Unidos à Inglaterra durante a guerra.
e) Através dele, os Estados Unidos ajudaram o reerguimento da economia capitalista nos países da
Europa Ocidental.

Geografia – Avaliação Produtiva

07. Desde a sua criação, em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) tem revisto
regularmente as suas tarefas e objetivos, tendo em vista a evolução do ambiente estratégico mundial.
Nestes 62 anos de história, tanto a Aliança quanto o resto do mundo sofreram mudanças que os
fundadores da OTAN não poderiam ter previsto.
(Disponível em:<www.ri.pucminas.br>. Acesso em : 26 de jan. 2012.)

Diante das transformações ocorridas no cenário geopolítico mundial, a legitimidade dessa organização
enfraqueceu-se, pois
a) passou a se dedicar à luta contra as organizações terroristas internacionais.
b) direcionou seus esforços para os conflitos em países e regiões do hemisfério sul.
c) perdeu parte de seus alvos e funções iniciais com a derrocada do bloco socialista.
d) insistiu na manutenção de bases militares em áreas pacificadas desde o fim da Guerra Fria.
e) desviou suas atividades para a resolução de conflitos civis no âmbito dos países membros.
08. No segundo semestre de 2011, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) iniciou um intenso
ataque a Líbia que resultou na morte de Muamar Kadafi. Muitas foram as críticas da comunidade
internacional a esta ação militar, sendo questionado, inclusive, se não teria sido motivada por interesses
econômicos. A partir disso e do mapa abaixo, assinale a alternativa correta.

(Fonte: Boletim Mundo, ano 19, nº 2, abril de 2011.)

a)
b)
c)
d)
e)

Não é possível inferir nenhuma informação a partir do mapa.
As críticas da comunidade internacional são equivocadas, pois a OTAN agiu da mesma maneira em
outros países, como a Síria e o Egito.
As críticas da comunidade internacional são pertinentes, uma vez que é possível perceber pelo mapa
que o território Líbio possui importantes reservas de petróleo e gás.
As críticas da comunidade internacional são pertinentes, uma vez que é possível perceber pelo mapa
que o território Líbio possui reservas consideráveis de prata e nióbio.
As críticas da comunidade internacional são equivocadas, visto que é possível perceber pelo mapa que
o território não possui nenhum recurso de valor econômico elevado.

09. Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul decidiram ter uma reunião de emergência para
solucionar a grave crise militar suscitada entre os países desde a troca de tiros de artilharia na fronteira,
em agosto deste ano. Prevê-se que os líderes busquem modos de evitar uma escalada do conflito militar.
Norte e Sul permanecem tecnicamente em conflito desde a Guerra da Coreia (1950-53), finalizada com um
armistício nunca substituído por um tratado de paz definitivo.
(<www.efe.com>. Adaptado.)

A recorrente tensão nas relações diplomáticas entre os referidos países remetem à Guerra da Coreia, a
qual teve origem na
a) explosão de bombas atômicas em território sul-coreano, ratificando o poderio bélico da Coreia do Norte.
b) adoção de práticas liberais na parcela norte do território, provocando a cisão ideológica e territorial
entre as Coreias do Norte e do Sul.
c) disputa pela soberania étnica no território coreano, provocando a separação física entre as Coreias do
Norte e do Sul.
d) migração em massa da população da Coreia do Norte, capitalista, procurando se integrar ao sistema
econômico adotado pela Coreia do Sul, socialista.
e) ofensiva militar da Coreia do Norte, socialista, procurando anexar ao seu território a Coreia do Sul,
capitalista.
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Exercícios Complementares

10. As imagens noturnas feitas por satélites revelam a distribuição espacial do consumo de energia elétrica,
permitindo identificar diferenças importantes entre as sociedades humanas, como no exemplo abaixo.

(Adaptado de <news.nationalgeographic.com>)

A imagem indica diferentes padrões espaciais do consumo de energia entre as regiões norte e sul da
Península Coreana.
Entre essas regiões, tal diferença é explicada, principalmente, por seus respectivos níveis de:
a) poderio militar
b) democracia política
c) contingente populacional
d) desenvolvimento econômico
11.

O CHORO DOS COREANOS
[...] A emoção do momento foi simbolizada pelas lágrimas dos irmãos Park Yang-gon, da parte sul, e Park
Yang-soo, da metade norte. A retomada das reuniões familiares – que duram apenas algumas horas –
sempre pode ser suspensa quando o regime norte-coreano se sente ameaçado ou ofendido [...].
(Fonte: Revista Veja, 26-2-2014, p. 40.)

O contexto da reportagem e seus conhecimentos sobre a situação das Coreias permitem inferir, EXCETO
a) As duas Coreias surgiram de uma intervenção da ONU, na década de 1980, considerando a
instabilidade política mundial e os riscos de uma Terceira Guerra Mundial.
b) Na década de 1950, em plena Guerra Fria, a Coreia foi dividida em duas porções independentes,
surgindo, assim, no mapa-múndi, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
c) A expansão capitalista no Extremo Oriente permitiu à Coreia do Sul fortalecer sua economia que,
juntamente com outros países, foi identificada como integrante dos Tigres Asiáticos.
d) A reunificação das Coreias trará vantagens diplomáticas para o governo sul-coreano, em função da
superioridade econômica em relação ao da Coreia do Norte.
12. Um território dividido entre extremos. Ao norte, o país mais fechado do mundo. Ao sul, uma aliada dos
Estados Unidos, país símbolo do liberalismo. Ao norte, uma população miserável, faminta e perseguida,
dependente das doações de alimentos que vêm do exterior. Ao sul, uma economia próspera, um país
moderno e industrializado.
(Disponível em: <http://veja.abril.com.br/quem/coreia-norte-coreia-sul.shtml>. Acesso: 20 mar. 2013.)

Passados mais de 50 anos de separação entre as duas Coreias, a região ainda é palco de uma grande
tensão entre o sul “capitalista” com um governo democrático e o norte “socialista”, cujo governo militar

a)
b)
c)
d)

apesar de ditatorial, trabalha para que o país não se isole do mundo, permitindo aos norte-coreanos a
leitura de jornais, revistas ou livros estrangeiros e acesso à internet.
quase não mantém relações exteriores e, apesar de receber ajuda financeira e humanitária para sua
população, continua com os investimentos militares e o desenvolvimento de testes nucleares.
mesmo com uma economia estagnada, há vários anos, ainda controla os problemas relacionados à
desnutrição da população e ao acesso aos bens básicos.
transformou o país em um dos Tigres Asiáticos, seguindo o exemplo da China que, mesmo sem ter um
governo democrático, conseguiu modernizar e diversificar sua economia.
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