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 RÚSSIA E LESTE EUROPEU 
 CONFLITOS MUNDIAIS: PRINCIPAIS CAUSAS E EXEMPLOS 
 
01. (Uem-pas 2020)  Em fins dos anos 80 e início dos anos 90 do século XX, ocorreu um processo de 

desagregação do bloco socialista na Europa Oriental. Sobre os países que enfrentaram esse processo, 
assinale o que for correto.  
01) A Grécia foi a exceção no processo de desarticulação do bloco socialista no País, porque não aceitou as 

mudanças. Desde 1989 persiste o governo centralizado, comandado pelo Partido Comunista Grego.    
02) Na Áustria, apesar da resistência do Partido Comunista em adotar mudanças, membros das forças 

armadas se rebelaram e afastaram a junta do governo, em 1995.    
04) Na Polônia, o sindicato Solidariedade foi reconhecido como independente e, em 1989, o País se tornou 

o primeiro do Leste Europeu a ter um governo de maioria não comunista.    
08) A Alemanha Oriental deixou de existir quando ocorreu a abertura de sua fronteira para a Alemanha 

Ocidental e posterior queda do Muro de Berlim, em 1990, ano em que ocorreu a unificação dos dois 
países.    

16) Na Bulgária o Partido Comunista afastou o ditador, libertou os prisioneiros políticos e convocou eleições 
livres para o ano de 1990. 

 
02. (Ufu 2019)  A transição de uma economia estatizada para uma economia de mercado nos países da Europa 

Centro-Oriental gerou uma grave crise econômica, social e o fim do equilíbrio geopolítico estruturado pela 
Guerra Fria. Desde então, tornou-se necessária uma série de reformas econômicas com base no modelo 
neoliberal dominante no mundo pós-Guerra Fria. Tais medidas levaram, ao longo dos últimos anos, à 
queda da generalização da produção, do consumo e da renda familiar e, consequentemente, ao 
desemprego. Apesar disso, muitos desses países hoje fazem parte da União Europeia. 

 
A respeito do processo descrito e da inserção desses países na União Europeia, afirma-se que  
a) na Bósnia-Herzegovina, o fim da Guerra Fria promoveu vários conflitos, vitimou centenas de milhares 

de pessoas e gerou milhões de refugiados. Com a interferência de tropas da OTAN e com os Acordos 
de Dayton, a estabilidade econômica, política e social foi retomada e hoje o país compõe o bloco 
econômico europeu.    

b) Polônia, Hungria e República Tcheca apresentaram expressivos índices de crescimento econômico 
graças a uma base econômica mais sólida e a uma relativa homogeneidade cultural que os livraram de 
tensões étnicos-nacionalistas. Por isso, foram os primeiros do grupo a se candidatarem e a serem 
aceitos para integrar a União Europeia.     

c) o maior conflito étnico-nacionalista ocorrido na região foi o que resultou da desintegração da antiga 
Iugoslávia. O fim do regime socialista levou à separação das seis repúblicas que formaram o Estado 
Federal Iugoslavo. Contudo, o crescente desenvolvimento dos estados federados permitiu o ingresso 
dessas repúblicas na União Europeia.    

d) Bulgária, Eslováquia e Romênia estão entre os vários países da Europa Centro-Oriental em que se 
verificam tensões ligadas a minorias étnico-nacionais. Na Bulgária, a maioria envolvida é de origem 
turca; na Eslováquia e na Romênia, é de origem húngara. Os conflitos étnico-nacionalistas e o desejo 
de autonomia excluíram esses países da União Europeia.     

 



3ª Série e Extensivo 

 

 
2

03. (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. 

 

 
 

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.  

 
04. (Unioeste 2019)  A Copa do Mundo de 2018 despertou a atenção para o país-sede, a Rússia, de dimensão 

continental e que apresenta inúmeros aspectos geográficos instigantes. Sobre a geografia russa e temas 
relacionados, analise as proposições abaixo: 

 
I. A Rússia é o maior país do mundo em dimensão territorial. Em função da área que abrange, apresenta 

diversos tipos de vegetação, tais como a tundra, a floresta boreal, as estepes, dentre outros. 
II. A ampla faixa latitudinal que a Rússia ocupa resulta em diferentes fusos horários, em que se considera 

uma hora a cada 15º de latitude. Dessa forma, enquanto são 8 horas da manhã em Moscou, no 
extremo norte serão 9 horas do mesmo dia. 

III. O Volga é um dos mais importantes rios da Rússia e, assim como outros sistemas fluviais do mundo, é 
utilizado para diversos fins tais como navegação, geração de energia elétrica e também sofre com 
diferentes tipos de impactos ambientais. 

IV. O extenso território da Rússia favorece a diversidade das atividades agropecuárias. No extremo norte 
do país, onde há a vegetação de tundra, ocorrem solos férteis em função do degelo e da presença de 
matéria orgânica decomposta, o que faz dessa região a principal produtora de grãos. 

V. A Rússia é um país que possui províncias ricas em petróleo e gás. A maior parte dos oleodutos e 
gasodutos estão na parte ocidental e abastecem a Rússia assim como outros países da Europa. 

 
Sobre os enunciados acima, assinale a alternativa que apresente os itens CORRETOS.  
a) Estão corretas as alternativas I, III e V.     
b) Estão corretas as alternativas III e IV.    
c) Estão corretas as alternativas I, II e III.    
d) Estão corretas as alternativas I, II e V.     
e) Estão corretas as alternativas II e IV.     
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05. (Ucs 2015)  Leia o excerto a seguir: 
 

Apesar de ser o maior país do mundo, a Rússia tem dificuldade de encontrar uma saída permanente 
para o mar nas proximidades de suas principais cidades. Na parte norte do país, os rios ficam congelados, 
assim como em parte do Mar Báltico e do Oceano Glacial Ártico. No sul, o Rio Volga desemboca no Mar 
Cáspio, que é fechado. Para contornar esse problema, foram construídos inúmeros canais que interligam os 
principais rios aos litorais. O Canal Lênin, por exemplo, faz a ligação do Rio Volga com o Don, que 
desemboca no Mar de Azov, que dá acesso ao Mar Negro. Desse modo, a Rússia tem acesso (via Mar 
Negro) ao Mar Mediterrâneo, utilizando-se também do Estreito de Bósforo, do Mar de Mármara e do 
Estreito de Dardanelos. 

Fonte: TAMDJIAN, James Onnig. Geografia: estudos para compreensão do espaço. Vol. Único. 2. ed., São Paulo: FTD, 2013. p. 100. 
 

Assinale a alternativa que indica a problemática abordada no texto.  
a) Problema ambiental com desdobramento econômico.    
b) Problema geopolítico com desdobramento econômico.    
c) Problema hidroclimático com desdobramento geopolítico.    
d) Problema econômico com desdobramento ambiental.    
e) Problema geopolítico com desdobramento hidroclimático.    

 
06. (Fgv 2015)  Os impasses sobre a Ucrânia elevaram tensões entre a Rússia e o Ocidente a níveis sem 

precedentes desde a Guerra Fria. As autoridades americanas e europeias alertaram para a possibilidade de 
a Rússia enfrentar sanções de amplo alcance em áreas como energia, finanças, manufaturas e 
agronegócios. 
 
O papel mais importante da Rússia, na economia global, refere-se à produção e exportação de  
a) bauxita e urânio.    
b) cana-de-açúcar e soja.    
c) produtos da agropecuária (trigo e carne).    
d) petróleo e gás natural.    
e) armamentos e produtos microeletrônicos.    

 
07. (Mackenzie 2012)  Rússia: Moscou bate recorde de natalidade 
 

Segundo informação da vice-prefeita e responsável pela política social da capital, Liudmila Shvetsova, em 
agosto deste ano foram registrados em Moscou 12 mil nascimentos – um evento a ser comemorado no 
momento em que a Rússia, preocupada com o decréscimo de sua população, faz campanhas de natalidade. 
Ainda de acordo com Shvetsova, em Moscou a natalidade está crescendo e a mortalidade diminuindo, 
resultado que tranquiliza a vice-prefeita, ela mesma incentivadora e participante de campanhas pelo 
aumento da população nacional. 

http://www.diariodarussia.com.br 
Relacionadas à notícia dada, considere as afirmações I, II e III. 
I. O envolvimento do país em conflitos na região do Cáucaso, como na Chechência, Daguestão, Iguchétia 

e Estônia, foi responsável por um expressivo aumento nos índices de mortalidade do país, equivalente 
ao que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. 

II. A baixa natalidade, comum a diversos países europeus, é um fator que preocupa as autoridades do 
país em relação à sustentabilidade do sistema previdenciário e à reposição de mão de obra. 

III. Além da questão socioeconômica, há questões étnico-religiosas, pois muitos russos se preocupam com 
o maior ritmo de crescimento demográfico entre minorias com religião islâmica, o que poderia 
acentuar conflitos e tensões já existentes no país. 

 
Dessa forma,  
a) apenas I e II estão corretas.    
b) apenas II e III estão corretas.    
c) apenas I e III estão corretas.    
d) I, II e III estão corretas.    
e) apenas I está correta.     
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08. (Fgv 2009)   
PROVÍNCIA RUSSA TEM FERIADO PARA CASAIS PROCRIAREM 

 
O governador de uma das províncias da Rússia Ocidental instituiu a data de 12 de setembro para incentivar 
os casais a pensar em procriação em um dia livre do trabalho. 

www.noticias.uol.com.br (acesso em 12.09.2008) 
 

Esse tipo de iniciativa evidencia:  
a) a questão demográfica alarmante da Rússia, que apresenta uma taxa de natalidade muito baixa e 

registra, atualmente, um crescimento natural negativo.    
b) a necessidade de o governo russo demonstrar a superioridade étnica dos eslavos frente a grupos 

étnicos minoritários, como os tchetchenos.    
c) o esforço do Estado para associar o crescimento demográfico com o econômico, pois ambos ainda se 

ressentem do período de transição política.    
d) a preocupação geopolítica russa com os grandes espaços vazios a serem povoados, principalmente, 

nas áreas de fronteira com os outros países da CEI.    
e) a nova política demográfica do governo russo, voltada para recuperar a posição que tinha até o final da 

década de 1980, de país populoso.    
 
09. (Unesp 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.     

 
10. (Ufu 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 utro 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?  
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11. (Ufjf-pism 3 2017)  A disputa entre a Rússia e a Ucrânia pelo controle da Crimeia se agravou em fevereiro 
de 2014. No início de março, após a queda do então presidente ucraniano Victor Ianukovici, Moscou enviou 
tropas para a República Autônoma da Crimeia através do Mar Negro. Em 16 de março, a sua população 
aprovou por referendo a sua independência da Ucrânia, não reconhecida pelos EUA e pela União Europeia. 
No dia seguinte, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou decreto reconhecendo a independência da 
península. 
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Sobre a península da Crimeia, pode-se afirmar que: 
I. é uma região estratégica para a Rússia, pois lhe fornece acesso ao Mar Negro, facilitando o controle do 

canal que liga o Mar Negro ao Mar de Azov. 
II. cerca das 2 milhões de pessoas que residem na península da Crimeia, mais da metade se considera de 

origem russa e, inclusive, fala russo no dia a dia. 
III. cerca de 1/3 das exportações russas de gás à União Europeia passam pela Crimeia, e a Europa importa 

da Rússia cerca de um terço do gás que consome. 
 

Assinale a opção CORRETA:  
a) somente a alternativa I.    
b) somente a alternativa II.    
c) somente a alternativa III.    
d) somente as alternativas I e II.    
e) somente as alternativas II e III.    

 
12. (Espm 2015)  Em relação à crise político-territorial entre Ucrânia e Rússia, podemos afirmar que 
 

 
 

a) A Rússia é contrária a saída da Ucrânia da União Europeia.    
b) A porção ocidental da Ucrânia é majoritariamente russa e desejosa de ingressar na União Europeia.    
c) A Rússia pretende instalar ogivas nucleares na Crimeia e a Ucrânia é contra.    
d) A porção leste da Ucrânia é área de atuação de separatistas russos.    
e) As grandes jazidas de petróleo da parte ocidental da Ucrânia, onde reside a maioria da população 

russa, é o fator de tensão maior.    
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13. (Ufjf-pism 3 2015)  Leia o texto e o mapa a seguir. 
 

Prêmios Nobel pessimistas 
 

Grandes nomes da economia apontam que já existe uma nova Guerra Fria que poderia contribuir para a 
decadência da Europa 
POR GRAÇA MAGALHÃES-RUETHER / CORRESPONDENTE 
BERLIM – Desde a queda do muro de Berlim, há quase 25 anos, o perigo de uma guerra na Europa nunca 
foi tão grande quanto atualmente. A conclusão é de 17 prêmios Nobel de economia, que estiveram 
reunidos (...) em Lindau, no sul da Alemanha, para o seu encontro anual, mas também de Volker Ruhe, ex-
ministro da defesa da Alemanha. Em uma pesquisa de opinião feita pelo jornal “Die Welt”, os gênios da 
economia afirmaram que já existe uma nova Guerra Fria, o que poderia contribuir para a decadência da 
Europa também do ponto de vista econômico. 

 

 
 

a) Por que a Rússia anexou a Crimeia? 
b) Por que o conflito na Ucrânia está sendo considerado como a causa de uma “nova” Guerra Fria?  

 
14. (Ufjf-pism 3 2021)  O conflito de Nagorno-Karabakh “liga simbolicamente um cadáver insepulto da 

dissolução da União Soviética a uma das relações geopolíticas mais complexas do mundo, entre a Rússia de 
Vladimir Putin e a Turquia de Recep Tayyip Erdogan. (...) Ambos disputavam a região do Cáucaso há 
séculos, alternando controles territoriais. Após muita confusão, os soviéticos estabeleceram controle sobre 
a área, vital devido à bacia de hidrocarbonetos do mar Cáspio e pelo controle de navegação no mar Negro. 
(...) Houve ao longo dos anos escaramuças fronteiriças aqui e ali, e o estreitamento das alianças de lado a 
lado – em especial entre russos e armênios. (...) Nagorno-Karabakh era um pedaço de maioria armênia no 
Azerbaijão, assim como Naktchivan era uma região azeri encravada na Armênia. (...) Em julho deste ano, 
as tensões voltaram a ficar altas, com mortes na região e ameaças bizarras: os azeris disseram que 
poderiam bombardear a central nuclear de Mestamor, que fornece um terço da energia do país vizinho, 
enquanto relatos davam conta de que Yerevan poderia destruir a represa de Mingatchvir e inundar parte do 
Azerbaijão”. 
Adaptado de: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/09/guerra-no-caucaso-e-cadaver-insepulto-do-ocaso-sovietico-e-opoe-russia-

aturquia.shtml. Acesso em 12/11/2020. 
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Sobre o atual conflito em torno do controle sobre Nagorno-Karabakh é CORRETO afirmar que:  
a) O conflito entre Armênia e Azerbaijão pelo controle de Nagorno-Karabakh envolve interesses 

geopolíticos da Rússia e da Turquia, divergências étnico-religiosas e movimentos separatistas.    
b) O conflito armado entre Rússia e Turquia pelo controle de Nagorno-Karabakh é uma herança da Guerra 

Fria e envolve interesses geopolíticos dos EUA pelas jazidas de petróleo no mar Cáspio.    
c) O conflito pelo controle de Nagorno-Karabakh é consequente de divergências geopolíticas e étnico-

religiosas entre a ortodoxia crista azeris e o fundamentalismo mulçumano xiita armênio.    
d) O conflito entre a capital armênia Yerevan e a Republica Autônoma de Naktchivan pelo controle de 

Nagorno-Karabakh deriva da disputa pelo controle de navegação no mar Cáspio.    
e) O conflito pelo controle de Nagorno-Karabakh conta com a aliança do governo russo de Vladimir Putin 

ao Azerbaijão e com a aliança do governo turco de Recep T. Erdogan à Armênia.    
  
15. (Mackenzie 2017)   
 

 
 

O país Geórgia está localizado em uma região montanhosa e faz fronteiras com outro país, onde 
movimentos separatistas são fortemente reprimidos. A região montanhosa e o país referido, de acordo com 
o mapa são  
a) Atlas, Eslovênia.    
b) Pirineus, Turquia.    
c) Pamir, Grécia.    
d) Cáucaso, Rússia.    
e) Urais, Áustria.    

 
16. (Fgv 2016)  Os mapas a seguir mostram, em destaque, a evolução do Império Otomano, que, ao se 

desfazer na década de 1910, permitiu o surgimento de algumas nações, enquanto outros territórios que lhe 
pertenciam passaram para o controle colonial de algumas nações imperialistas europeias. Alguns povos 
tentaram a independência e foram massacrados pelo exército turco. Em um desses massacres, morreram 
aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. 
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Em 2015, comemorou-se o centenário de um desses massacres, que se refere ao povo  
a) russo, em função da Guerra da Crimeia.    
b) palestino, que desejava criar seu país no atual Estado de Israel.    
c) curdo, que lutava por sua independência da Turquia.    
d) armênio, que acabou constituindo seu país dentro da antiga URSS.    
e) checheno, que desejava se integrar à antiga URSS.    

 
17. (Enem PPL 2013)   

 
 

Nos mapas, está representada a região dos Bálcãs, em dois momentos do século XX. Uma causa para a 
mudança geopolítica representada foi a  
a) adoção do euro como moeda única.    
b) suspensão do apoio econômico soviético.    
c) intervenção internacional liderada pela Otan.    
d) intensificação das tensões étnicas regionais.    
e) formação de um Estado islâmico unificado.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

 
 
18. (Uff 2011)  Dois fatores fundamentais responsáveis pelas mudanças territoriais, registradas nos mapas, 

encontram-se em:  
a) emergência de nacionalismos e fortalecimento de diferenças culturais    
b) controle externo de arsenais nucleares e diversidade étnico-linguística    
c) perseguições religiosas e interesses do capital especulativo    
d) radicalismos político-ideológicos e desagregação da União Europeia    
e) controle da produção de gás e reação à presença militar estrangeira    

 
19. (Espm 2011)  O diálogo a seguir circunscreve-se à realidade política do mapa abaixo, cujo país deixou de 

existir: 
“Foram os sérvios que fizeram isso, pai?” pergunta o garoto de 7 anos. A tensão aumenta, e é prontamente 
repreendido. “Não fale essa palavra aqui, em voz alta,” aconselha Milomir, visivelmente perturbado. 

(Carta Capital, 11 de agosto de 2010.) 
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A tensão retratada no texto refere-se à:  
a) herança deixada pela hegemonia política croata, à época da existência da Iugoslávia e que hoje 

prossegue na Eslovênia.    
b) convivência entre sérvios muçulmanos e bósnios cristãos na atual Bósnia-Herzegovina.    
c) convivência entre bósnios-croatas e bósnios-muçulmanos no novo país erigido após a dissolução 

iugoslava e hoje formado por duas entidades na Bósnia Herzegovina.    
d) realidade na atual Sérvia-Montenegro, formada por dois povos rivais, os cristãos ortodoxos e os 

bósnios muçulmanos.    
e) nova realidade vivida no Kosovo, o mais jovem país do mundo, onde convivem duas nações distintas e 

inimigas, os croatas cristãos e os albaneses muçulmanos.    
 
20. (Ucpel 2017)  “Judô dá primeiro ouro para Kosovo”. Esta foi umamanchete recorrente durante as 

Olimpíadas do Rio em 2016. Isso, porque o Kosovo ainda não é reconhecido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como um país independente, mas o reconhecimento dado pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI), permitiu à Majlinda Kelmendi conquistar o primeiro título olímpico para o país na modalidade de 
judô na categoria até 52 quilos. 

 

 
 

A desintegração da Iugoslávia, na década de 1990, teve conflitos que persistiram durante toda a década. 
Esse foi um dos fatos geopolíticos mais importantes depois da queda do muro de Berlim e do colapso da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Sobre os países resultantes da antiga Iugoslávia, é correto afirmar que  
a) a Sérvia, cuja capital é Belgrado, só tem acesso ao Mar Negro por intermédio do rio Reno.     
b) a Bósnia-Herzegovina, que tem sua capital em Sarajevo, é composta por duas entidades políticas 

autônomas, a Federação da Bósnia-Herzegovina e a República Sérvia.     
c) a Croácia, que tem sua capital em Zagreb, tem no turismo um setor importante de sua economia, mas 

não consegue ser admitida na União Europeia.     
d) a Eslovênia, cuja capital é Liubliana, é o único integrante da União Europeia, apesar de ainda não usar 

o Euro como moeda, que continua sendo o Tolar.     
e) o Montenegro, cuja capital é Podgorica, é o único que não está localizado nos Balcãs.     

 
 
 
 
 


