
 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – 2º ANO – FRENTE B – GEOGRAFIA - CLÉBER 
 
01. (UERJ/2015) O continente europeu passou por uma série de mudanças territoriais a partir do final da 

década de 1980, com o surgimento, ressurgimento e desaparecimento de vários países. 
Mapa político da europa central e oriental 

1980 

 
Adaptado de historiasdeleste.com.

2014 

 
Adaptado de educacao.uol.com.br.

 
Com base na análise dos mapas, identifique duas mudanças nas fronteiras políticas ocorridas de forma 
pacífica entre 1980 e 2014. Em seguida, aponte dois exemplos de separatismo ocorridos nesse mesmo 
período, nos quais aconteceram conflitos armados. 

 
02. (UNESP SP/2015) O tratado de adesão da Crimeia foi assinado no Kremlin dois dias após o povo da 

Crimeia aprovar em um referendo a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. O referendo foi 
condenado por Kiev, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que o consideraram ilegítimo. Antes do 
anúncio do acordo, Putin fez um discurso ao Parlamento afirmando que o referendo foi feito de acordo com 
os procedimentos democráticos e com a lei internacional, e que a Crimeia “sempre foi e sempre será parte 
da Rússia”. 

(http://g1.globo.com) 
 

No início de 2014, a incorporação da Crimeia à Rússia reacendeu o debate sobre as lógicas de organização 
política do espaço geográfico na Nova Ordem Mundial. Durante a Velha Ordem Mundial qual era a relação 
política e territorial entre a Rússia e a Ucrânia? Explique por que a incorporação da Crimeia à Rússia difere 
da tendência de organização política do espaço geográfico mundial após o estabelecimento da Nova Ordem 
Mundial. 

 
03. (PUC RJ/2013) Observe as imagens a seguir e responda ao que se pede: 
 

1. Muro de Berlim, Alemanha (1961-1989) 

 
http://historiaespetacular.blogspot.com.br/2011/12/o-muro-

de-berlim.html 
 

2. Muro na fronteira entre os EUA e o Mexico 
(atualmente) 

 
http://www.carlosromero.com.br/2011/12/fronteira-mexico-

estados-unidos.html. 
Acessos em 04 de junho de 2013.
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a) Explique a logica de construcao dos muros selecionados aos respectivos periodos geopoliticos 
correspondentes. 

b) Diferencie a natureza dos fluxos demograficos Leste-Oeste da imagem 1 dos do Sul-Norte da imagem 
2. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 4     
 

Em 1989, foi derrubado o Muro de Berlim após quase três décadas de existência. Nesse momento, 
ocorreram comemorações em diversas partes do Planeta por se acreditar que uma Era de Paz Mundial estava 
se iniciando. Entretanto, verifica-se que, atualmente, situações de conflitos persistem e muros continuam a 
existir, por exemplo, o muro na fronteira entre EUA e México. Observe as imagens a seguir. 

 
Muro de Berlim (derrubado em 1989) 

 
Disponível em: < http://www.planetaeducacao.com.br 

/portal/artigo.asp?artigo=186>.Acesso em 20 jun. 2011. 
 

Muro entre EUA e México 

 
Disponível em: < http://www.midiaindependente.org/pt 
/blue/2009/12/461822.shtml>.Acesso em 20 jun. 2011.

 
04. (UFRN/2012) O Muro de Berlim foi construído durante o período da Guerra Fria. Mencione e explique uma 

característica desse período da geopolítica mundial.  
 
05. (UFBA/2010) Logo após o final da Segunda Guerra Mundial (1945), o grande império soviético estava 

dividido administrativamente em 15 repúblicas federadas unidas por um governo central (Moscou). Essa 
organização se manteve até agosto de 1991, quando, após meio século de crescimento, o império soviético 
se desmantelou e a situação se modificou na transição para o capitalismo, deixando várias sequelas. 

 

 
 (ADAS, 2001, p. 35). 

 
Fundamentado no mapa, no texto e nos conhecimentos sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) e sua desintegração, 
• mencione como se organizou o espaço da União Soviética quando foi desintegrado politicamente, em 

1991; 
• cite dois efeitos negativos ocorridos na Federação Russa, após o fim da União Soviética. 

 
06. (UFRN/2010) O fim da Guerra Fria encerrou um período caracterizado pela bipolarização entre o bloco 

capitalista e o socialista. 
Explicite as modificações ocorridas, após o fim da Guerra Fria, em quatro países da Europa as quais 
alteraram o mapa político desse continente. 
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07. (UERJ/2006)      

  
(KNAFOU, R. et al. Géographie. Paris: Belin, 1998.) 

 
No dia 3 de outubro de 2005, a Alemanha comemorou quinze anos de sua reunificação. Contudo, a 
integração da porção leste ao padrão socioeconômico do restante da Alemanha ainda não foi plenamente 
atingida. 
Os mapas acima apresentam uma mudança no nível de emprego industrial antes e depois da reunificação. 
Em relação a essa mudança: 
a) explique sua razão; 
b) aponte duas conseqüências. 

 
08. (UFG GO/1999) “A copa de 1998 mostrou ao mundo o fim de uma era. O time do treinador alemão, Berti 

Vógts, amigo do chanceler Helmut Kohl, afundou sem brilho nem glória. Medroso, defensivo, conservador, 
sem graça nem fantasia, sem ímpeto nem destaques individuais, o futebol alemão se mostrou um retrato 
fiel da sociedade e da política de Khol, não tem espírito agressivo. Voltados para o passado, incapazes até 
da coragem do desespero, ambos perderam toda ligação com a atualidade. A tática, no gramado como na 
política, segue a tradição do antigo chanceler Konrad Adenauer: nada de experiências! Os antigos 
guerreiros desaprenderam a vencer.” 

SCHEIDGES, R. In: República, ano 2, set. 98, p. 28. 
 
A medíocre participação do time alemão na copa motivou as mais variadas análises sobre a sociedade 
alemã contemporânea. Apresente dois argumentos (um econômico e outro político) que expliquem o 
sentido da crise vivenciada pelos alemães, atualmente. 

 
09. (UFJF MG/2011) No Dia Internacional do Migrante (18 de dezembro), não temos nada a celebrar e, sim, 

muito que lamentar. Os governos deveriam refletir sobre os direitos humanos, liberdades fundamentais e 
formulação de medidas para proteger os direitos dos migrantes e construir pontes para favorecer a 
migração. Ao contrário, foram construídos 20 muros físicos vergonhosos e outros tantos invisíveis para 
detê-los. 

Disponível em: <http://alainet.org/active/11328&lang=ES>.  
Acesso em: 10 out. 2010. Adaptado. 

 
Observe a charge abaixo. 
 

 
 

Disponível em: <http://notasaocafe.files.wordpress.com/2009/11/peray_06112009_3.jpg?w=600&h=429>.  
Acesso em: 17 out. 2010. Adaptado. 
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a) Identifique os muros contemporâneos representados na charge com o algarismo correspondente. 
 

- Muro construído com a finalidade de impedir a entrada de terroristas: (  ) 
- É um muro ideológico, que impede a ultrapassagem dos "subdesenvolvidos" para o mundo 
desenvolvido (primeiro mundo): (  ) 
- Muro virtual que cerca todo um bloco, formado por regras de deportação dos imigrantes ilegais: (  ) 
- 200 quilômetros de muros e cercas separam dois países. É a fronteira mais vigiada e explosiva do 
mundo: (  ) 
- Muro que se tornou o símbolo maior da Guerra Fria: (  ) 
 
O escritor português José Saramago criticou em seu blog a construção de muros nas favelas cariocas: 
[...] Cá para baixo, na Cidade Maravilhosa, a do samba e do carnaval, a situação não está melhor. A 
ideia, agora, é rodear as favelas com um muro de cimento armado de três metros de altura. 

Disponível em: <http://caderno.josesaramago.org/2009/03/30/raposa-do-sol/> Acesso em: 20 out. 2010. 
 
b) Segundo o governo do Estado do Rio de Janeiro, qual é a intenção de se construir muros nas favelas? 

 
10. (UFRN/2007) A “queda do muro de Berlim”, ocorrida no final de 1989, é um dos marcos do surgimento 

de uma “nova ordem mundial”, que pode ser compreendida a partir de duas dimensões: a geopolítica e a 
econômica. 
Explique as mudanças geopolíticas e econômicas decorrentes dessa “nova ordem mundial”. 

 
GABARITO 
 
01. Duas das mudanças: 

• reunificação da Alemanha 
• independência da Macedônia 
• independência de Montenegro 
• independência das repúblicas da antiga U.R.S.S. 
• fragmentação da Tchecoslováquia em dois países 
Dois dos exemplos: 
• conflito do Kosovo 
• conflito da Bósnia 
• independência da Croácia 
• fragmentação da antiga Iugoslávia 

 
02. Durante a Velha Ordem Mundial, também conhecida como período da Guerra Fria (1945/1989), Rússia e 

Ucrânia gozavam do mesmo status político e territorial, ou seja, ambas eram Repúblicas Socialistas da 
União Soviética, subordinadas ao poder Central do Partido Comunista sediado em Moscou. 
Pode-se considerar que a tendência de organização política do espaço geográfico mundial na Nova Ordem, 
citada no enunciado, refere-se à diminuição da influência da Rússia (herdeira geopolítica da União 
Sovietica) no cenário internacional, o tratado de adesão de Crimeia, assinado pelo governo Putin, mostra a 
atual força política da Rússia e uma diferença nessa tendência. 
 

03.  
a) O muro de Berlim foi construído pela República Democrática da Alemanha (RDA), em 1961, em um dos 

momentos mais críticos da Guerra Fria – a luta ideológica entre o Oeste capitalista, capitaneado pelos 
EUA, e o Leste socialista, dominado pela URSS; o muro de Berlim era a materialização da ‘Cortina de 
Ferro’ (fronteira ideológica) na Europa do pós-2ª Guerra Mundial, e impedia que a população de Berlim 
Oriental e de outros países socialistas (satélites socialistas) em órbita da superpotência URSS fugissem 
para Berlim Ocidental e o Ocidente em geral. Já o muro entre os Estados Unidos e o México, cuja 
construção se iniciou em 1994 durante o programa federal Operação Guardião (em 2006, o muro 
possuía mais de 3 mil quilômetros) é uma ação dos EUA no período da chamada Nova ordem 
Mundial em que blocos econômicos são formados entre diferentes países, facilitando a criação de 
áreas de livre comércio; todavia, áreas de livre comércio como o NAFTA (México, EUA e Canadá) não 
permitem a livre circulação de pessoas, mas sim de produtos, mercadorias e capitais, o que mostra 
que esses migrantes são controlados intensamente pela potência do Norte. 

b) Enquanto os fluxos demográficos Leste-Oeste eram formados por população que vivia nos países 
socialistas do lado leste da ‘Cortina de Ferro’ (alemães orientais, poloneses, tchecos e eslovacos, 
romenos, búlgaros...) que buscava, nos países capitalistas do Oeste, o padrão de consumo que não 
possuía no lado socialista, os fluxos Sul-Norte estão associados à migração de população de países 
pobres (Sul) para os países ricos (Norte), além de se tentar coibir o tráfico internacional de drogas 
que, nessa fronteira, tem o maior fluxo do mundo. Enquanto o muro de Berlim foi construído para 
impedir a emigração (saída de população), o muro EUA-México tenta impedir a imigração (chegada de 
população). 
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04.  
� Bipolarização do poder mundial – significou a divisão de poder, em escala mundial, entre as duas 

superpotências, EUA e URSS, a partir da qual o mundo foi dividido em dois blocos econômicos – 
capitalista e socialista – os quais buscavam ampliar suas respectivas zonas de influência.  

� Conflito leste-oeste – conflito expresso pelo antagonismo geopolítico-militar e ideológico-
propagandístico entre os blocos (ou sistemas econômicos) capitalista e socialista, liderados, 
respectivamente, pelas duas superpotências: EUA e URSS.  

� Rivalidade geopolítica entre EUA e URSS – significou uma confrontação entre o ideal de uma sociedade 
baseada na economia de mercado e o de uma sociedade baseada na planificação econômica estatal.  

� Bipartição da Europa em dois blocos econômicos – a Europa foi dividida em duas áreas de influência: a 
Europa Ocidental capitalista, sob a influência dos EUA, e a Europa Oriental socialista, sob a influência 
da URSS.  

� Divisão da Alemanha – divisão do território alemão entre os países vencedores da II Guerra, de modo 
que a porção ocidental ficou sob a influência do capitalismo, liderado pelos EUA, e a porção oriental 
sob a influência do socialismo, liderado pela URSS.  

� Construção do Muro de Berlim – dividiu a Cidade de Berlim em duas partes, efetivando a separação 
física entre Berlim Ocidental capitalista e Berlim Oriental socialista, sendo considerado um símbolo da 
bipolarização mundial.  

� Corrida armamentista – significou a busca pelo desenvolvimento de armas nucleares que foi 
empreendida pelos EUA e URSS visando, cada uma dessas superpotências, a conquista da supremacia 
bélica, gerando o que se chamou de “equilíbrio do terror”.  

�  “Equilíbrio do terror” – significou o equilíbrio entre as superpotências que se expressava pela 
capacidade de aniquilação global de ambas em razão do arsenal nuclear que possuíam, o que dissuadiu 
a deflagração de uma guerra geral; isso justificou a expressão “Guerra Fria, paz impossível, guerra 
improvável”.  

�  “Cordão sanitário” – refere-se à estratégia adotada pelos EUA para estabelecer um cinturão de 
isolamento em torno da superpotência rival, a URSS, a partir da criação de alianças militares na 
Europa Ocidental (OTAN), no Sudeste Asiático (Otase – Organização do Tratado do sudeste da Ásia) e 
no Oriente Médio (Pacto de Bagdá), além de acordos bilaterais com alguns países como Japão e a 
Coreia do Sul.  

� Corrida espacial – foi deflagrada em um contexto em que o domínio tecnológico e científico espacial 
poderia definir a supremacia de uma ou de outra superpotência, levando a conquistas como a criação 
de satélites artificiais, naves tripuladas, sondas de exploração que possibilitaram à humanidade 
conhecimentos sobre a Lua, o Sistema Solar e o Universo.  

� Conflitos locais ou regionais – ocorreram em diferentes regiões do planeta, envolvendo países como 
Coreia, Vietnã, Cuba, Hungria, entre outros, e foram deflagrados em função das disputas econômicas e 
ideológicas entre as duas superpotências, EUA e URSS, as quais se envolveram direta ou indiretamente 
nesses conflitos.  

� Cortina de ferro – designação usada durante a Guerra Fria para evidenciar a separação entre a Europa 
Ocidental capitalista e a Europa Oriental socialista, remetendo-se ao regime extremamente fechado 
adotado pelos soviéticos.  

� Formação das alianças ou organizações militares OTAN e Pacto de Varsóvia – foram organizações 
militares que tinham como objetivo impedir ou conter o avanço do capitalismo e do socialismo, 
respectivamente. A OTAN reuniu aliados dos EUA, e o Pacto de Varsóvia envolveu aliados da URSS.  

� Contribuição dos EUA à recuperação econômica da Europa Ocidental (ou adoção do Plano Marshall) – 
essa contribuição ocorreu por meio do Plano Marshall, que se constituiu um plano de financiamento e 
de investimentos formulados pelos EUA para reconstrução da Europa no pós-guerra.  

� Formulação da Doutrina Trumam – doutrina formulada pelos EUA para conter o avanço do socialismo 
na Europa Ocidental mediante o compromisso de proteger os seus aliados. 

 
05.  

• Organização do espaço da União Soviética: 
Surgiram vários países independentes, dentre os quais o principal é a Federação Russa. Foi criada a 
Comunidade dos Estados Independentes (CEI), um fórum de coordenação política e econômica entre 
12 das 15 ex-repúblicas soviéticas. 

• Efeitos negativos ocorridos na Federação Russa após o fim da União Soviética: 
― Conflitos étnicos; 
― Tendência à fragmentação; 
― Problemas resultantes da transição para o capitalismo — inflação, recessão, desemprego e 
crescimento das máfias em vários setores da economia; 
― Sucateamento das empresas por falta de investimentos significativos; 
― Agravamento da pobreza; 
― Economia enfrenta sérias dificuldades. 
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06. O mapa político da Europa foi alterado com: 
� Reunificação da Alemanha – os territórios da Alemanha Ocidental e Oriental foram reunificados, dando 

origem a um único país, denominado Alemanha. 
� Fragmentação da Iugoslávia – o território iugoslavo foi dividido, dando origem a novos países como 

Sérvia, Montenegro, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina e Macedônia 
� Divisão da Tchecoslováquia – o território do referido país foi dividido, propiciando a emergência de dois 

países: República Tcheca e República Eslovaca. 
� Fragmentação da URSS – o território soviético foi dividido, fazendo surgir 15 novas repúblicas, entre 

elas, Ucrânia, Bielo-Russia e Moldávia. 
 
07.  

a) Houve uma queda no nível de emprego industrial na porção oriental da Alemanha, em função da 
menor competitividade das antigas empresas estatais que foram privatizadas ou fechadas 

b) Duas dentre as conseqüências: 
  grande aumento do desemprego 
  aumento da intolerância e do racismo 
  migrações do leste para o oeste alemão 
  elevação dos gastos com o amparo social dos cidadãos do leste alemão 

 
08. Dentre os argumentos de caráter econômico que explicam a crise vivenciada pela Alemanha podem ser 

apontados: os feitos da reunificação das duas Alemanhas, com a queda do muro de Berlim; as disparidades 
existentes entre as duas Alemanhas; o desemprego que se agravou localmente, devido às novas 
necessidades, que emergiram após a reunificação, e que se deveram, também, às novas exigências do 
mercado. 
Entre os argumentos de ordem política, podem ser considerados: o fim da era Khol; os conflitos 
decorrentes da resistência da população local aos imigrantes; recrudescimento de movimentos 
neonazistas; dificuldades impostas pelo processo de unificação européia 

 
09.  

a) 4; 2; 1; 5; 3 
b) Conter a expansão das favelas e preservar áreas de matas. 

 
10. Do ponto de vista geopolítico, a principal mudança foi o fim do período denominado de Guerra Fria e, por 

conseguinte, da bipolaridade de poder das superpotências mundiais (União Soviética e Estados Unidos) e 
dos blocos mundiais por elas comandados. Na “nova ordem geopolítica mundial”, denominada “ordem 
multipolar”, as superpotências se impõem mais em face do seu poderio econômico do que bélico, ou seja, 
na “nova ordem”, o poder está vinculado diretamente ao avanço tecnológico, a níveis de produtividade, à 
disponibilidade de capitais, à competitividade e à qualificação da mão de-obra. Outra característica 
marcante na “nova ordem mundial” é o processo de globalização da economia, com a formação de blocos 
econômicos regionais, tais como a União Europeia e o Nafta. 

 
 
 


