
 

 

Tarefa 8 professor Cléber 
 
Resolução 
 
11. Esperava-se que o candidato elaborasse 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, 
apontando que: 
a) o muro de Berlim derivou de um período histórico de equilíbrio político, a Guerra Fria, entre duas 

potências: os EUA e a União Soviética; e 
b) que os muros atuais representam a exacerbação do poder. As fronteiras ditas obsoletas, no conceito 

popular da globalização, estão longe de acabar, mas passam por profunda reformulação. As fronteiras 
podem ser um instrumento de coação e controle. 

 
12.  

a) A justificativa é que é uma herança da 2ª. Guerra Mundial, quando esses países saíram vitoriosos no 
conflito. 

b) A OMC foi instituída em 1995 para regular o comércio internacional por meio de princípios, acordos, 
regras, normas e procedimentos. Com a sua institucionalização, esperava-se que houvesse uma 
diminuição ou mesmo o desaparecimento das práticas protecionistas. Mas, mesmo integrando a OMC, 
os países hegemônicos como os EUA, os da UE, e Japão impõem medidas protecionistas como a 
adoção de tarifas aduaneiras, subsídios, cotas, barreiras sanitárias, etc. Nota-se que, recentemente, 
tem havido um aumento de pressão política e de denúncias feitas por parte dos países emergentes 
contra essas práticas, resultando em algumas vitórias nas negociações. 

c) Alguns êxitos: aumento das trocas comerciais entre os países membros; valorização dos produtos dos 
países membros; favorecimento dos países membros como parceiros comerciais; certo fortalecimento 
do bloco em seu conjunto frente ao comércio internacional (relativo aumento da influência); ampliação 
do mercado consumidor para os países membros. 
Alguns entraves: dificuldade em se estabelecer uma tarifa comum; crises econômicas freqüentes e 
certa instabilidade política em alguns países; aumento de dificuldades para os países membros em 
fazer acordos bilaterais com países não membros; divergências políticas entre os membros; diferentes 
pesos das economias (heterogeneidade); concorrência entre os países em relação alguns produtos; 
necessidade de um maior fortalecimento para ampliação da visibilidade internacional. 

 
13.  
 
14.  

a) A foto causou comoção internacional chamando atenção do mundo aos horrores da guerra, pelas 
bombas de napalms lançadas pelo governo Estadunidense.  A menina queimada pelas bombas 
incendiarias se tornou símbolo da guerra do Vietnã 

b) A Indochina francesa era constituída pelos atuais países Camboja, Vietnam do Norte, Laos e Vietnam 
do Sul. O resultado da guerra foi a derrota da França e seus aliados vietnamitas, a independência dos 
três países que constituem a Indochina e a divisão do Vietnam em norte e sul. Antes a Indochina era 
colonizada pela França e o Japão (durante a Segunda Guerra Mundial). Depois da derrota da França, 
houve a descolonização. 
A Guerra da Indochina teve lugar após a Segunda Guerra Mundial quando as forças do Partido 
Comunista, que haviam combatido contra a ocupação japonesa, iniciaram a luta pela independência 
do Vietname da França. 

 
15. OTAN, para defender os interesses dos países capitalistas; e o PACTO DE VARSÓVIA, para defender os 

interesses dos países socialistas. 
 
16. Financiar a reconstruçaão do continente europeu por meio de empréstimos dos EUA após a segunda guerra 

mundial e consolidar o bloco geopolítico ocidental. 
 
17.  

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 
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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. 

 
18.  

 O Estado russo conserva enorme poderio estratégico e bélico, com influência decisiva sobre as antigas 
repúblicas soviéticas. 

 A Comunidade dos Estados Independentes (CEI), desde a sua criação, é uma entidade política instável 
que ainda não conseguiu estabelecer um mercado comum. 

 A presença de importantes e imensas jazidas de reservas de carvão, petróleo e minerais metálicos 
favoreceu a dispersão das indústrias no território russo. 

 
19. Bipolar, na qual a União Soviética, de regime socialista, e os Estados Unidos, de regime capitalista, 

disputavam a hegemonia global. 
 
20. Uma aliança político-militar dos países ocidentais; 
 
 
 
 


