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RÚSSIA E LESTE EUROPEU 

 
Gabarito 
 
Resposta da questão 01: 04 + 08 + 16 = 28. 

Os itens corretos são [04], [08] e [16], perfazendo 28 pontos. Os itens incorretos são: [01] (a Grécia é um 
país capitalista e democracia pluripartidária) e [02] (a Áustria é um país onde vigora o modo de produção 
capitalista).   

 
Resposta da questão 02: [B] 

A alternativa [B] está correta porque os países citados compunham o antigo bloco da Europa Oriental e 
apresentaram condições mais apropriadas para se alinharem com a UE. As alternativas incorretas são: [A], 
porque a Bósnia não faz parte da UE; [C], porque das antigas repúblicas que compunham a Iugoslávia, 
somente Croácia e Eslovênia fazem parte da UE; [D], porque os países citados fazem parte da UE.   

 
Resposta da questão 03: 

A década de 1980 assinala o início da falência do sistema socialista com a revisão de fronteiras dos Estados 
Nacionais na Europa, e nesse contexto, dentre as mudanças de fronteiras políticas pode-se apontar como 
pacíficas: a reunificação da Alemanha, o separatismo da Tchecoslováquia dando origem à Republica Tcheca 
e à Eslováquia, o separatismo das ex-repúblicas da União Soviética como Ucrânia, Geórgia, dentre outros. 
Dentre os separatismos associados à conflitos armados, destaca-se a desintegração da ex-Iugoslávia, onde 
a independência da Bósnia e da Croácia foram marcadas pela guerra.   

 
Resposta da questão 04: [A] 

Os itens incorretos são: [II] (a Rússia apresenta o maior território do mundo, principalmente em sua 
extensão longitudinal, portanto, apresenta vários fusos horários, a variação dos horários não ocorre no 
sentido latitudinal) e [IV] (a região da Tundra, com vegetação de musgos e liquens, clima subpolar e solo 
permafrost com congelamento a maior parte do ano, não é adequada para a atividade agrícola, já a região 
das Estepes com clima temperado continental, campos e solos tchernozion muito fértil e rico em matéria 
orgânica que ocupa parte da Rússia e também a vizinha Ucrânia, apresenta maior produção agrícola, a 
exemplo do trigo).   

 
Resposta da questão 05: [C] 

A Rússia é o país com maior extensão territorial do mundo, porém apresenta grande parte de seus litorais 
em climas subpolar e temperado. Assim, no inverno tem-se congelamento mar costeiro no Ártico, Báltico e 
parte do Pacífico. Desse modo, o acesso a mares que não congelam é restrito, a exemplo de parte do mar 
Negro. Isto explica em parte a importância estratégica da península da Crimeia no mar Negro (território 
que separou-se da Ucrânia e foi anexado pela Rússia).   

 
Resposta da questão 06: [D] 

A Rússia é uma potência emergente e integrante dos BRICS. A crise geopolítica na Ucrânia envolve os 
interesses da Rússia (no leste) e da União Europeia/Estados Unidos (no oeste). As sanções econômicas 
aplicadas contra a Rússia podem agravar a crise financeira global, uma vez que o país é grande exportador 
de petróleo e gás natural. O risco geopolítico também é preocupante, uma vez que a Rússia é um país 
poderoso do ponto de vista militar e detentor de armas nucleares. O país deseja manter a Ucrânia na sua 
zona de influência e afastar a aproximação da União Europeia e da OTAN (aliança militar ocidental).   

 
Resposta da questão 07: [B]  

A Rússia enfrenta uma crise demográfica resultante do decréscimo populacional, uma vez que a taxa de 
mortalidade supera a taxa de natalidade. Este quadro é preocupante, visto que concorre para um 
acentuado envelhecimento da população com elevação dos custos previdenciários. Teme-se uma retração 
no mercado consumidor e falta de mão de obra. Também existem temores de parte da população russa 
com religião cristã ortodoxa de que minorias étnicas e religiosas com maior natalidade aumentem seu peso 
demográfico no país.   
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Resposta da questão 08: [A]   
 
Resposta da questão 09: [E] 

Em 1986, em Chernobyl, república da Ucrânia, na época território pertencente à União Soviética (potência 
socialista), aconteceu um grave acidente com vazamento de radiação na usina nuclear. Uma grande área 
foi contaminada com prejuízos humanos e econômicos graves até a atualidade.   

 
Resposta da questão 10: 

a) Em 2013, ocorreu a queda de um governo pró-Rússia na Ucrânia após protestos populares. Após 
eleições ascendeu ao poder um governo alinhado com os Estados Unidos e a União Europeia. O quadro 
político e geopolítico acirrou as tensões entre o leste (ucranianos de língua russa e russos étnicos com 
afinidade com a Rússia) e o oeste (ucranianos de língua ucraniana aliados dos EUA e União Europeia). 
A península da Crimeia, com 60% da população russa, realizou um referendo se separando a Ucrânia 
e, em seguida, foi anexada pela Rússia. A anexação não apresentou reconhecimento internacional.  

b) O apoio ao governo da Ucrânia na ocasião era importante para as potências ocidentais, uma vez que 
aumentaria a possibilidade de adesão futura do país à OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte). Uma eventual presença da OTAN na Ucrânia é considerada uma ameaça militar à Rússia. Cabe 
salientar que a Rússia apoia rebeldes separatistas no leste ucraniano contra as forças armadas 
ucranianas, muitos rebeldes gostariam de uma integração futura na Federação Russa.   

 
Resposta da questão 11: [D] 

O item incorreto é o [III], a maior parte das exportações russas de gás natural não passa pelo território da 
Crimeia. Alguns gasodutos que abastecem a União Europeia percorrem o território ucraniano chegando a 
países como Polônia e Romênia. Com 60% de população russa, a Crimeia foi anexada pela Rússia após 
conflitos internos na Ucrânia entre o leste (língua russa e ucraniana, pró-Rússia) e o oeste (língua 
ucraniana, pró-União Europeia e Estados Unidos).   

 
Resposta da questão 12: [D] 

Desde 2013, houve um agravamento dos problemas políticos e geopolíticos da Ucrânia. O oeste 
(ucranianos de língua ucraniana) deseja maior aproximação com os Estados Unidos e União Europeia. O 
leste (ucranianos de língua ucraniana e russos étnicos) prefere uma aliança geopolítica e econômica mais 
intensa com a Rússia. A queda de um governo pró-Rússia e a ascensão de um governo pró-ocidente 
tencionou o país. No leste, eclodiu um movimento separatista que deseja integração com a Rússia. A 
península da Crimeia (60% de russos) separou-se da Ucrânia e foi anexada pela Rússia.   

 
Resposta da questão 13: 

a) A Rússia anexou a Crimeia, pois a maioria da população é de etnia russa e se opõe ao atual governo 
com hegemonia do oeste e aliado do ocidente. A Crimeia também apresenta uma base militar russa 
com acesso ao estratégico Mar Negro. 

b) A Ucrânia é marcada por uma divisão política, cultural e geográfica. O oeste apresenta ucranianos de 
língua ucraniana e defende uma aliança geopolítica e econômica com a União Europeia, Estados Unidos 
e OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). O leste apresenta ucranianos de língua russa e 
russos étnicos favoráveis a uma aliança com a Rússia. A recente queda de um governo pró-Rússia e a 
ascensão de um governo pró-ocidental, levou a eclosão de conflitos entre o oeste e o leste. A Rússia 
apoia rebeldes separatistas no leste. Em represália, foi excluída o grupo G8 pelas potências ocidentais.   

 
Resposta da questão 14: [A] 

A Armênia (maioria cristão ortodoxa) e o Azerbaijão (maioria muçulmana) são duas ex-repúblicas da União 
Soviética. Os dois países disputam o território de Nagorno-Karabakh (enclave armênio no interior do 
Azerbaijão). Desde a década de 1990, o enclave apresenta domínio da etnia armênia. Em 2020, o 
Azerbaijão atacou militarmente os armênios em Nagorno-Karabakh com apoio de países como a Turquia, 
que historicamente é adversária da Armênia. A Rússia procura mediar as negociações de paz entre Armênia 
e Azerbaijão, uma vez que compreende que um conflito na região do Cáucaso, próximo das suas fronteiras, 
é do interesse de potências ocidentais.  

 
Resposta da questão 15: [D] 

A região representada no mapa apresenta a cadeia montanhosa do Cáucaso (dobramento moderno da Era 
Cenozoico, Período Terciário, com elevada altitude). Trata-se de uma região com concentração de conflitos 
étnicos, religiosos e separatistas. Na Geórgia, país de maioria cristã, os separatismos estão nas regiões da 
Ossétia do Sul e Abkásia. No país vizinho ao norte, a Rússia, de maioria cristã ortodoxa, os separatismos 
localizam-se na Chechênia e no Daguestão, repúblicas russas com etnias muçulmanas, com reservas de 
petróleo e gás natural, além de estratégicos gasodutos.   

 
Resposta da questão 16: [D] 

O ano de 2015 marcou o centenário do genocídio armênio (1915). Na época, a Armênia, região com 
predomínio de cristãos ortodoxos, estava sob controle do Império Turco-Otomano (muçulmano). Mais de 
1,5 milhão de armênios morreram no conflito e de fome, levando a uma diáspora de armênios pelo mundo 
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(EUA, França, Brasil etc.). Até hoje a Turquia não assumiu responsabilidade pelo genocídio. A Armênia 
tornou-se durante o século 20 uma das repúblicas da União Soviética, a independência aconteceu em 1991 
após a fragmentação soviética. O país integra a CEI (Comunidade de Estados Independentes), bloco 
econômico e diplomático.   

 
Resposta da questão 17: [D] 

Como mencionado corretamente na alternativa [D], os movimentos nacionalistas no Pós-Guerra Fria que 
levaram ao separatismo das republicas da ex-Iugoslávia, foram a razão para a mudança das fronteiras. 
Estão incorretas as alternativas seguintes porque o nacionalismo e os movimentos separatistas 
correspondem às causas do novo desenho fronteiriço da região.   

 
Resposta da questão 18: [A] 

A região balcânica é um mosaico de etnias e nacionalidades, apresentando diferenças culturais 
significativas. No período logo após a Segunda Guerra, a região foi governada por um regime totalitário 
cujo líder, Marechal Josip Broz Tito, nascido na Croácia e que tinha ideais nacionalistas, criou a Iugoslávia, 
governando-a com mão de ferro entre 1945 e 1953. Apesar de receber ajuda soviética para expulsar os 
alemães de seu território, procurou manter-se afastado da esfera da URSS. Durante o período da guerra 
fria, fez parte, com a Índia e a China, de um grupo de países chamados Não Alinhados, uma opção entre o 
capitalismo e o socialismo que não evoluiu. Após sua morte na década de 1980, a Iugoslávia acabou se 
desfazendo com a (re)emergência de seus antigos nacionalismos e fortalecimento de diferenças culturais.   
A alternativa [B] é falsa, não há arsenais nucleares na região. 
A alternativa [C] é falsa, não há grandes interesses do capital especulativa na região. 
A alternativa [D] é falsa, a União Europeia mantém-se agregada.   
A alternativa [E] é falsa, não há produção de gás na região.   

 
Resposta da questão 19: [C]  

A fragmentação da Iugoslávia foi decorrente da crise econômica do socialismo real e das rivalidades étnicas 
e religiosas que se acentuaram na década de 1990. A Bósnia-Hezergóvina atravessou uma guerra civil 
entre 1990 e 1995 entre croatas e muçulmanos que defendiam a independência e os sérvios que 
defendiam a permanência na Iugoslávia. Com o Tratado de Dayton (paz), o país tornou-se independente, 
mas permanecem rivalidades e ressentimentos entre os três principais grupos étnicos e religiosos, croatas 
católicos, sérvios ortodoxos e muçulmanos.   

 
Resposta da questão 20: [B] 

Devido à crise econômica do socialismo real e a divergências étnicas e religiosas, a Iugoslávia se 
fragmentou em 7 novos países a partir de 1991: Eslovênia, Croácia, Bósnia-Hezergóvina, Macedônia, 
Montenegro, Sérvia e Kosovo. O conflito mais grave foi na Bósnia-Hezergóvina, uma guerra civil que 
ocorreu até 1995, opondo sérvios (que desejavam a permanência na Iugoslávia) e muçulmanos e croatas 
(que desejavam a independência). Com interferência da ONU e OTAN, a Bósnia-Hezergóvina torna-se um 
país independente, porém com território dividido entre duas áreas, uma com domínio sérvio e outra com 
domínio muçulmano e croata.   

 


