
 

 

Tarefa 8 professor Cléber 
 

11. (UFJF MG/2005) Leia o texto. 
As cidades muradas da Idade Média eram constituídas para proteger suas comunidades do invasor, da 
barbárie. Os muros de nossa história contemporânea – construídos por Israel na Cisjordânia, no lado leste 
da Palestina e pelos Estados Unidos, na fronteira com o México – têm como função comum impedir a 
transposição, pela população, da fronteira entre duas unidades políticas distintas.  

Adaptado de http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php 
 

Elabore um pequeno texto, explicando a diferença fundamental entre o Muro de Berlim e os muros 
construídos na Cisjordânia e na fronteira do México com os Estados Unidos. 

 
12. (UNICAMP SP/2007) As organizações internacionais podem ser classificadas de diversas maneiras. É 

possível dividi-las, segundo suas finalidades, em gerais e específicas. As primeiras apresentam funções 
normalmente políticas, como é o caso da Organização das Nações Unidas (ONU). As organizações específi 
cas podem apresentar objetivos diversos, por exemplo: econômicos, como o Fundo Monetário 
Internacional, ou sociais, como a Organização Internacional do Trabalho. Podem ser divididas, também, 
segundo seu alcance territorial, em universais, como é o caso da ONU, ou regionais, como a Organização 
dos Estados Americanos (OEA). Ainda de acordo com seus objetivos, elas podem ser divididas em 
organizações internacionais de cooperação, caso da Organização Mundial do Comércio (OMC), ou 
organizações de integração regional, como a Comunidade Andina e o Mercosul.  

(Adaptado de Eduardo Felipe P. Matias, A humanidade e suas fronteiras: do Estado soberano à sociedade global.  
São Paulo: Paz e Terra, 2005, p.260.) 

 

a) Na estrutura organizacional da ONU, há o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros, 
sendo 5 com assento permanente com direito a veto: EUA, Rússia, França, Reino Unido e China. Qual é 
a razão de serem esses países os membros permanentes? 

b) Com relação à atuação da OMC, tem havido uma diminuição nas práticas de protecionismo, 
principalmente por parte dos países hegemônicos? Justifique sua resposta. 

c) Dentre as organizações de integração regional, destaque-se o Mercosul. Explique um dos principais 
êxitos e um dos principais entraves econômicos ou políticos dessa organização regional. 

 
13. (UNIMONTES MG/2004) Os mecanismos de segurança da ONU foram elaborados objetivando tratar de 

conflitos entre Estados. Hoje a ação desse organismo internacional se encontra bastante limitada, pois são 
freqüentes os conflitos intra-estatais. Assim sendo, a reforma da ONU tem sido tema central da agenda 
internacional. 
APRESENTE um outro argumento que justifique a necessidade dessa reforma. 

 
14. (UFTM MG/2013)     

 
Kim Phuc tinha somente nove anos quando um avião do exército sul-vietnamita bombardeou o pequeno 
povoado de Trang Bang, próximo de Ho Chi Minh (então Saigon), em um ataque coordenado com o 
comando americano que tratava de controlar a estrada entre Camboja e Vietnã. 
Os relatórios dos EUA indicavam que não havia civis na cidade, como explicaram posteriormente os 
militares à frente da operação, os mesmos que deram sinal verde para o lançamento de mísseis carregados 
de napalm, um combustível capaz de carbonizar qualquer forma de vida, que transformou o lugar em um 
inferno em chamas. 
“Até então eu era uma menina feliz”, assegurou Phuc, que aterrorizada com toda a situação tinha se 
refugiado com sua família no templo de Cao Dai. 
O fogo dessas bombas, que alcança 1,2 mil graus, queimou suas roupas e causou queimaduras em 65% de 
seu corpo, especialmente nas costas e no braço esquerdo, cuja pele era derretida pelo calor. 
Phuc saiu correndo sem roupas pela estrada (“muito quente, muito quente!”, gritava) com o rosto em 
lágrimas, assim como seus outros parentes. Neste mesmo momento, essa imagem acabou sendo 
imortalizada pelo fotógrafo vietnamita Nick Ut, que cobria a Guerra do Vietnã para a agência americana 
“Associated Press”. 

(www.estadao.com.br) 
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a) Nick Ut, responsável por esta foto, afirmou, recentemente, que “a Guerra do Vietnã terminou graças a 
essa fotografia”. O que justificaria tal afirmativa? 

b) Relacione a Guerra do Vietnã às Guerras da Indochina. 
 
15. (IFMT/2019) Observe a charge 
 

 
(Disponível em: http://conectados9a.blogspot.com.br/2013/03/charge-da-guerra-fria.html) 

 
A charge se trata de uma representação da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma disputa pela 
superioridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. É chamada 
de Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica, travada pela conquista de 
zonas de influência. Durante a Guerra Fria, foram criadas duas grandes organizações militares. Identifique 
essas organizações; 

 
16. (UERJ/2019)     

 
Adaptado de thinglink.com. 

 
O cartaz acima foi utilizado como instrumento de propaganda do Plano Marshall, principal iniciativa dos 
Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados após a Segunda Guerra Mundial.  
Considerando a imagem e seu contexto histórico, identifique um objetivo do governo estadunidense ao 
implementar esse plano. 

 
17. (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? 

 
18. (Fac. Santo Agostinho BA/2018) “A União Soviética alcançou o auge de seu prestígio, poder e influência 

no imediato pós-guerra. Em 1945, as forças soviéticas ocupavam todo o Leste Europeu, a parte oriental da 
Alemanha e a cidade de Berlim. Nas conferências de Yalta e Potsdam, nesse mesmo ano, estabeleceu-se 
uma esfera de influência soviética na Europa Oriental e iniciouse o processo conflituoso que conduziria à 
bipartição da Alemanha. Nos anos seguintes, a esfera de influência soviética consolidou-se como um bloco 
de países satélites. [...] Durante quatro décadas, a União Soviética comportou-se como uma versão 
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socialista do Império Russo. Os líderes soviéticos dispunham de autoridade política igual ou maior que a 
dos antigos czares. [...] Em 1991, a Rússia declarou extinta a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e 
conclamou a criação de uma federação de repúblicas independentes. A dissolução da União Soviética não 
representou o fim da hegemonia russa sobre o território do antigo império [...].” 

Fonte: MAGNÓLIO, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do mundo: geografia geral e do Brasil. São Paulo: 
Editora Moderna, 2005. 

 
Apresente alguns aspectos que justificam o fato de que o fim da União Soviética não representou o fim da 
hegemonia russa sobre o território do antigo império. 
 

19. (FATEC SP/2018) Guerra Fria foi o nome dado ao período de 1945 a 1991, marcado por grande tensão 
político-militar envolvendo superpotências. As provocações mútuas e a corrida armamentista traziam 
consigo a ideia de que uma guerra nuclear se iniciaria a qualquer momento. 
Caracterize a Ordem mundial desse período. 

 
20. (ESPM SP/2017) Um mês depois de Donald Trump causar alarme ao reafirmar seu apoio à decisão 

britânica de sair do bloco insinuando que outros países podem seguir o exemplo, seu vice, Mike Pence 
visitou Bruxelas, onde se reuniu com Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, nesta segunda (20) 
com a mensagem de compromisso. (...) Pence também se reuniu com o secretário-geral da OTAN e 
reiterou o apoio do governo Trump à aliança. 

(Folha de São Paulo; 21/02/2017) 
 

Surgida no contexto da Guerra Fria, em 1949, a OTAN é: 


