
 

 

Tarefa 16 professor Robert 
 
01. (Mackenzie SP/2019) Observe o mapa e leia as informações sobre os países europeus I, II e III. 
 

 
 

I. Apesar dos incipientes sinais de recuperação econômica, este país apresenta uma das maiores taxas 
de desemprego juvenil da Europa, próxima a 40%. 

II. A educação básica neste país é considerada uma das melhores do mundo. Igualdade de gênero, 
inovação e baixa percepção de corrupção também são marcas de seu desenvolvimento social. 

III. Uma polêmica reforma judicial, impulsionada pelo governo, que força a aposentadoria de mais de um 
terço dos juízes da Suprema Corte, gerou inúmeros protestos neste país em julho deste ano. 

 
Assinale a alternativa que identifica corretamente os países I, II e III. 
a) I – Grécia; II – Finlândia; III – Polônia. 
b) I – Albânia; II – Suécia; III – Alemanha. 
c) I – Bulgária; II – Noruega; III – Ucrânia. 
d) I – Macedônia; II – Islândia; III – Eslováquia. 
e) I – Croácia; II – Dinamarca; III – Moldávia. 

 
02. (UFU MG/2019) O Parlamento da Ucrânia decidiu, no dia 26/11/18, declarar lei marcial depois que navios 

russos atiraram contra embarcações do país na costa da Criméia. Para a Ucrânia, o episódio que resultou 
em tripulantes feridos e capturados foi um “ato de agressão”. Do outro lado, Moscou afirmou que os navios 
haviam “entrado em suas águas ilegalmente”. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/11/26>. Acesso: 20 mar. 2019. (Adaptado) 
 

O confronto ocorrido no Mar Negro, relatado na reportagem, marca um novo episódio na crescente tensão 
entre os dois países. 
a) Explique as causas do acirramento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. 
b) Qual é o interesse da OTAN e dos aliados da Ucrânia em apoiar o presidente ucraniano? 

 
03. (UNESP SP/2017) O desastre de Chernobyl ainda custa caro. Hoje o governo gasta até 7% dos impostos 

para garantir o isolamento e a segurança de uma região maior que um Parque do Ibirapuera e meio. O país 
já aceitou que a Zona de Exclusão não vai servir para moradia, plantação nem para a atividade madeireira 
tão cedo. 

(www.superinteressante.com.br. Adaptado.) 
 

O acidente e o país relacionados ao fato mencionado no excerto correspondem, respectivamente, 
a) ao soterramento de planícies e à Índia. 
b) ao vazamento de poços de petróleo e ao Kuwait. 
c) à ocorrência de um terremoto e ao Japão. 
d) ao rompimento de uma barragem hidrelétrica e à China. 
e) à explosão de uma usina nuclear e à Ucrânia. 
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04. (FM Petrópolis RJ/2016) Analise a imagem a seguir. 
 

 
Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/media/images/mapacrimeiaanexada.jpg>. Acesso em: 07 maio 2015. 

 
A anexação à Rússia da região ucraniana destacada na imagem provocou a seguinte situação geopolítica: 
a) rompimento dos laços diplomáticos entre os governos de Kiev e de Washington 
b) sanções da União Europeia e dos Estados Unidos contra o governo russo 
c) suspensão das manobras militares russas no leste da Ucrânia 
d) incremento das exportações russas de gás natural para a União Europeia 
e) ações geoestratégicas da China pelo controle do gás ucraniano 

 
05. (UNIPÊ PB/2017) Os refugiados e outras pessoas expulsas de seu território são produto do fracasso 

quando se trata de resolver os conflitos e suas causas subjacentes: intolerância, antagonismo e pobreza. 
As mudanças radicais no econômico e no social agravaram, em muitos casos, essa mistura explosiva e 
deram lugar a um fértil caldo de cultivo para a violência e violação dos direitos humanos. Em alguns casos, 
a própria estrutura do Estado se desintegrou, e isso provocou novos deslocamentos massivos.  

BOUTROS-GHALI, Boutros. In: MAGNOLI, Demétrio et al.  
Panorama do mundo. São Paulo: Scipione, v. 3.1997. 

 
Com base na análise do texto e nos conhecimentos sobre os movimentos migratórios da 
contemporaneidade, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
(   ) Conflitos separatistas na América Latina provocaram o êxodo de populações perseguidas, que 

procuram refúgio nos países desenvolvidos da América do Norte. 
(   ) Conflitos tribais na África, resultantes da extrema pobreza de algumas nações, têm sido responsáveis 

por um grande número de mortos e refugiados. 
(   ) A xenofobia que ocorre em alguns governos de países desenvolvidos provocou a criação de leis para 

dificultar a entrada de estrangeiros, enquanto grupos extremistas apoiam partidos políticos racistas. 
(   ) A intolerância étnica e religiosa condenou milhares de palestinos a viver em acampamentos de 

refugiados na própria Palestina e em outros países. 
 
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a 
01. V F V F 
02. F V F V 
03. F V V F 
04. V F F V 
05. F V V V 

 
06. (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015) O presidente da comunidade autônoma assinou, neste sábado, o 

decreto que estabelece a consulta sobre autodeterminação soberana – um plebiscito sobre a independência 
–, no dia 9 de novembro. A cerimônia foi acompanhada com atenção pelos moradores da província 
separatista. “Queremos votar. Queremos decidir. E agora temos o marco adequado para fazê-lo”, disse 
após a assinatura do documento. Os separatistas se sentem encorajados pelo plebiscito de independência 
da Escócia que, apesar de resultar na permanência do país no Reino Unido, permitiu aos escoceses 
escolher seu próprio destino nas urnas. Analistas têm apontado para os efeitos da votação britânica no 
renascimento de nacionalismos e regionalismos europeus. 

(G1, 27 set.14. Disponível em: <http://goo.gl/oAaMSc>. Adaptado) 
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A região da Europa que pretende fazer um plebiscito sobre a independência é 
a) o Lácio, na Itália. 
b) o Alentejo, em Portugal. 
c) a Catalunha, na Espanha. 
d) a Provence, na França. 
e) a Baviera, na Alemanha. 

 
07. (UNIUBE MG/2014) Leia o texto. 
 

O SEPARATISMO ASSUSTA 
 

Agora, às vésperas do aniversário de 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial, um novo movimento 
em busca de autonomia faz a Europa e o mundo recordarem como o separatismo pode ser um fator 
desestabilizador do “statu quo” geopolítico e econômico. A decisão da Crimeia de se separar da Ucrânia e 
se unir à Rússia obedece a dinâmicas e razões distintas dos movimentos clássicos de separação, afinal de 
contas, os habitantes da península não querem a independência, mas suas consequências podem ser tão 
desastrosas quanto qualquer movimento separatista tradicional. Até agora, felizmente, a disputa pela 
Crimeia envolveu apenas ameaças, blefes e demonstração de força. A Rússia anexou a região que é sede 
histórica de sua marinha de guerra sem disparar um tiro, e as forças ocidentais, que apoiam a decisão do 
governo central de Kiev de promover uma espécie de separatismo cultural e econômico da Rússia, 
permanecem apenas na retórica. [...] 

(Fonte: Revista ISTOÉ nº 2313 – p. 80-81 – 26 mar. 2014 – adaptado) 
 
O mapa a seguir retrata a região envolvida no mais recente conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. 
 

 
Fonte:HTTP://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/BBC/2014-03-06 acesso em 22 mar. 2014 

 
Analise as afirmativas, considerando as ações da Rússia, em conflitos internos pela independência, ou 
anexação de outras localidades fora das fronteiras da Federação Russa. 
I. Os chechenos são islâmicos sunitas predominantemente, por isso não se consideram russos e pleiteiam 

a independência. Por outro lado, a Rússia é contra, porque a região está localizada entre os mares 
Cáspio e Negro e em seu território há importantes oleodutos, além de ser rota do petróleo extraído do 
mar Cáspio, que é exportado para a Europa. 

II. O separatismo da Ossétia do Sul e da Abecásia colocou de um lado as tropas da Geórgia e do outro 
forças armadas da Rússia. A Abecásia e a Ossétia do Sul foram reconhecidas como países 
independentes, pela Rússia e não pela ONU. Este fato provocou a saída da Geórgia da Comunidade dos 
Estados Independentes (CEI). 

III. A Crimeia é uma república autônoma da Ucrânia que ocupa uma península ao sul do país, cuja maioria 
da população é russa ou de origem russa. Considera-se também o fato de a região ser estratégica, 
sendo uma saída para o mar Negro. 

IV. Os problemas econômicos enfrentados pela Rússia, nos últimos anos, têm levado o país a ações 
geopolíticas e estratégias de dominação na região autônoma de Nakhitchevan (Azerbaijão), que podem 
gerar um conflito de proporções mundiais em decorrência da elevada quantidade de armamentos 
bélicos que tem em seu poder. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas contidas em: 
a) I e III, apenas 
b) II e IV, apenas 
c) II, III e IV, apenas 
d) I, II e III, apenas 
e) I, II, III e IV 
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08. (UFU MG/2014) Atualmente, além dos conflitos separatistas ou de libertação, existem diversos outros 
relacionados às disputas territoriais entre países e à delimitação de linhas de fronteira. São considerados 
conflitos territoriais relacionados à disputa de terras, a partir do fim da Guerra Fria, EXCETO: 
a) O conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. 
b) O conflito entre a Armênia e o Azerbaijão. 
c) O conflito entre a Autoridade Palestina e Israel. 
d) O conflito entre a China, a Índia e o Paquistão. 

 
09. (UFES/2015)     

 
(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo 

/2014/03/1422015-entenda-porque-ucrania-e-russia-brigam-pelo-controle- 
da-crimeia.shtml>. Acesso em: 30 ago. 2014).  

 

 
 

A crise, no final de 2013, que levou ao separatismo verificado entre comunidades situadas na região Sul da 
Ucrânia, representa um fenômeno político e cultural. Com base nesse fato,  
a) explique o conceito de Estado Nacional e como ele se diferencia do conceito Nação;  
b) indique qual desses dois conceitos é manifestado pelos habitantes da Crimeia em relação à Ucrânia. 

 
10. (ESPM SP/2014) Sobre a questão nacional e os respectivos movimentos separatistas dispostos pelo 

mundo é correto afirmar que  
a) A questão irlandesa, em que a forte minoria católica da Irlanda do Norte deseja a unificação com o 

Eire, ao sul.  
b) A maioria anglófona do Quebec deseja se separar do Canadá.  
c) O grupo separatista ETA reivindica a independência da Catalunha, na Espanha.  
d) A Chechênia, em que a maioria cristã protestante não deseja pertencer à Rússia de maioria ortodoxa.  
e) Os cipriotas do norte desejam-se separar da Turquia. 

 


