
 

 

Tarefa 16 professor Robert 
 
GABARITO:   
 
01. A 
 
02.  

a) As causas do acirramento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia são históricas, visto que se iniciaram já 
no período da Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a influência direta da União 
Soviética sobre o Oblast da Crimeia em 1954. Em 1991 com a desintegração da União Soviética, a 
região da Crimeia tornou-se autônoma e, mais recentemente, em março de 2014 a Crimeia foi 
anexada à Federação Russa e a Ucrânia saiu da Comunidade dos Estados Independentes (CEI). Em 
novembro de 2018, houve episódio de ataque dos navios russos aos da Ucrânia no Mar Negro, deste 
modo, as causas dos acirramentos dos conflitos históricos ficaram em evidência na geopolítica global. 
As questões centrais desse conflito podem ser organizadas, portanto, a partir da anexação da Crimeia 
à Rússia, bem como os obstáculos impostos pela Rússia à Ucrânia quanto ao acesso ao Mar Negro e ao 
porto de Azov resultando no fechamento do escoamento dos recursos naturais da Ucrânia e com 
consequências diretas no enfraquecimento da economia ucraniana pela Rússia. Outra causa desse 
conflito é o acirramento da questão étnica com movimento separatista da Crimeia com objetivo de 
anexar definitivamente à Rússia. 

b) O interesse da OTAN e dos aliados da Ucrânia em apoiar o presidente ucraniano está diretamente 
ligado à tentativa em subtrair a influência econômica, militar e política da Rússia para com a Ucrânia, 
bem como garantir o acesso aos recursos naturais (ferro, gás e petróleo) para serem comercializados 
com a União Europeia e Estados Unidos. A região da Crimeia tem grande potencialidade energética e, 
por isso, existe a aproximação e o interesse econômico ucraniano com a União Europeia e Estados 
Unidos. 
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05. 05 
 
06. C 
 
07. D 
 
08. A 
 
09.  

a) O candidato deverá explicar que o Estado Nacional é a expressão de um território, no interior de 
cujas fronteiras é exercido um poder político, existindo territórios submetidos a poderes políticos 
inferiores, como governos regionais e locais. O poder do Estado Nacional é exercido por meio de leis e 
de aparelhos judiciais e policiais destinados ao controle e à repressão das transgressões; as forças 
armadas, quando existentes, constituem instrumento para proteção e inviolabilidade das fronteiras do 
Estado. O candidato deverá conceituar Nação como um agrupamento social unido por um passado 
histórico comum, gerador de uma identidade cultural e de uma consciência nacional, no qual são 
compartilhados crenças, costumes, valores, línguas e tradições.  

b) Os habitantes da Crimeia reconhecem a Ucrânia como Nação distinta da sua, sentindo-se esses 
habitantes mais identificados com a Rússia. 
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