
 

 

Professor Cléber – 3ª Série e Extensivo  
Geografia 

 
AS ORDENS MUNDIAIS - DA BIPOLARIDADE À NOVA ORDEM MUNDIAL 

 
Gabarito 
 
Resposta da questão 01: [C] 

A Geografia apresenta uma série de categorias espaciais fundamentais. A região é um espaço com 
características socioeconômicas, históricas e até ambientais particulares (5). A paisagem é a aparência de 
parte do espaço, é o horizonte visível, perceptível para o observador e que pode apresentar elementos 
antrópicos e naturais (3). O termo rede é muito utilizado na análise do meio técnico, científico e 
informacional, na qual as redes de transportes, telecomunicações e informática são essenciais nos fluxos 
espaciais (6). O espaço é a totalidade da superfície terrestre que já foi apropriada pela humanidade, sendo 
um híbrido resultante da transformação do meio natural nos meios técnicos e técnico científicos, 
abrangendo todos os lugares, paisagens e territórios, bem como os fluxos que permitem conectividade 
entre as instâncias espaciais (1). O território é o âmbito espacial do exercício do poder pelo Estado, embora 
o termo territorialidade possa ser utilizado para outras relações espaciais de poder lideradas por grupos 
sociais (2). Lugar é o espaço cotidiano, de vivência e depende da experiência individual (4).  

 
Resposta da questão 02: 

a) Conflito ideológico militar entre EUA - capitalismo e URSS - socialismo. 
b) Pela multipolaridade dos blocos econômicos.   

 
Resposta da questão 03: 

a) O cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental como geradora de desigualdade social devido à 
concentração de renda, onde parte da sociedade, inclusive os mais frágeis, as crianças, sofrem com a 
exclusão social. Como o cartaz é de propaganda soviética, a sociedade socialista é retratada como 
equilibrada, provedora de recursos para todos e cuidadosa com a infância em decorrência da melhor 
distribuição de renda. 

b) Entre os conflitos, a Guerra da Coreia (que resultou na divisão da nação entre Coreia do Norte e Coreia 
do Sul), a Guerra do Vietnã, a ocupação soviética no Afeganistão, a guerra civil em Angola entre MPLA 
e Unita, entre outros conflitos.   

 
Resposta da questão 04: 

a) Conflito político - ideológico entre EUA Bloco Capitalista e URSS Bloco Socialista, que armavam os 
grupos tribais que os apoiassem. 

b) Instabilidade política, falta de investimentos, guerras, morte, fome.   
 
Resposta da questão 05: [E] 

No contexto do mundo bipolar da Guerra Fria (Estados Unidos capitalista versus União Soviética socialista), 
vários países, em sua maioria subdesenvolvidos, lançaram o Movimento dos Não Alinhados. Isto é, um 
grupo de nações sem alinhamento com os Estados Unidos e a União Soviética, mantendo uma política 
externa mais independente. A primeira conferência dos não alinhados foi em Bandung, Indonésia, 1955. Na 
prática, a ideia teve pouco êxito, e no final das contas, a maioria dos países subdesenvolvidos teve 
influência soviética ou americana. 

 
Resposta da questão 06: [B] 

A bipolarização não se deu entre a Alemanha, a França, a Inglaterra, o Canadá e o Japão. 
A Doutrina Monroe visava a instituir uma América para os americanos, sem a influência colonial europeia. 
A Doutrina Truman foram práticas do governo dos EUA no período da guerra fria para conter a expansão do 
comunismo. 
A Conferência de Potsdam, Alemnaha, foi realizada entre 17 de julho e 02 de agosto de 1945 entre as 
potencias vencedoras da guerra na Europa para decidir como administrar a Alemanha e sobre a nova 
ordem mundial pós-guerra.   

 
Resposta da questão 07: 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 

Os itens corretos são [01], [02], [04] e [08], perfazendo 15 pontos. O item [16] está incorreto, a OTAN 
(Organização do Tratado do Atlântico Norte) foi criada em 1949, sendo uma aliança militar capitalista 
liderada pelos Estados Unidos e composta também por países da Europa Ocidental, Canadá e Turquia. No 
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contexto da Guerra Fria, também foi criado o Pacto de Varsóvia, aliança militar liderada pela antiga União 
Soviética, a potência socialista.   

 
Resposta da questão 08: [A] 

(VERDADEIRO) – A ordem bipolar ou guerra fria estendeu-se do fim da segunda guerra mundial até a 
década de 1990 com o desmonte da URSS. 
(VERDADEIRO) – A aproximação de Fidel à URSS leva à Crise dos Mísseis, momento em que a insistência 
dos EUA na retirada dos mísseis e da URSS em sua manutenção, podia ter deflagrado a terceira guerra 
mundial. 
(VERDADEIRO) – A OTAN foi criada como uma forma de deter o avanço soviético, haja vista ser formada 
pelas potencias capitalistas do período bipolar. 
(FALSO) – A corrida armamentista foi uma das principais características do período, constituindo a base de 
oposição entre as potências mundiais no período bipolar. 
(FALSO) – Uma das características da guerra fria são as “guerras proxy” ou “guerras por procuração” que 
veiculavam o envolvimento indireto das superpotências.   

 
Resposta da questão 09: [A] 

A alternativa [A] está correta porque a charge mostra o mundo, representado pela bola, sendo disputado 
por Stalin e Trumann, o que remete ao período da guerra fria, onde a geopolítica encontrava-se 
bipolarizada entre a liderança dos EUA e URSS. As alternativas incorretas são: [B], porque a guerra do 
Golfo ocorreu após a queda da URSS; [C] porque Stálin não era mais líder da URSS em 1955, quando 
iniciou a guerra do Vietnã; [D], porque na guerra da Coreia, a principal oposição dos EUA, foi a China.   

 
Resposta da questão 10: [C] 

A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) foi criada em 1949 como aliança militar capitalista em 
oposição ao bloco socialista integrado pela União Soviética e países do Leste Europeu no contexto da ordem 
geopolítica bipolar da Guerra Fria. A OTAN é formada pelos Estados Unidos, Canadá, países da Europa 
Ocidental e Turquia. Com o término da Guerra Fria a partir da década de 1990, a OTAN mudou a prioridade 
de sua atuação, se concentrando em conflitos regionais e no combate ao terrorismo, participando de 
intervenções militares em países como a antiga Iugoslávia (1999) e Afeganistão (2001). A OTAN também 
ampliou o número de membros com uma expansão em direção ao Leste Europeu, antiga área de influência 
soviética. A expansão incomoda a Rússia, país que deseja a OTAN distante de suas fronteiras.   

 
Resposta da questão 11: [D] 

Durante a antiga ordem mundial bipolar da Guerra Fria (1945-1991), várias nações tiveram seus territórios 
divididos em dois Estados com orientação política e ideológica diferentes: Alemanha, Coreia, China, Vietnã 
e Iêmen. A Alemanha foi dividida entre Alemanha Ocidental / RFA (capitalista) e Alemanha Oriental / RDA 
(socialista). A cidade de Berlim também foi dividida entre Ocidental e Oriental pelo muro de Berlim 
construído a partir da década de 1960. O muro tinha inclusive a função de dificultar qualquer fluxo 
populacional entre as Alemanhas.   

 
Resposta da questão 12: [E] 

A alternativa correta é [E], porque a “cortina de ferro”, foi uma expressão utilizada na guerra fria para 
indicar a divisão entre o bloco capitalista e socialista da Europa, cujo desmonte ocorreu com a queda do 
Muro de Berlim e dissolução da URSS. As alternativas seguintes são incorretas porque fazem referência a 
eventos econômicos ou políticos que não estão associados ao fim da Ordem Bipolar.   

 
Resposta da questão 13: [E] 

A crise no bloco socialista liderado pela União Soviética foi provocada pela ineficiência econômica do 
socialismo real (apenas empresas estatais e planejamento centralizado) e pelo autoritarismo político 
(partido único, censura aos meios de comunicação e repressão aos opositores).   

 
Resposta da questão 14: [D] 

O término da Guerra Fria foi marcado por vários eventos emblemáticos com mudanças territoriais muito 
expressivas. A queda do muro de Berlim (1989) representou o colapso do regime socialista autoritário na 
Alemanha Oriental. Em 1990, aconteceu a reunificação da Alemanha. Em 1991, ocorreu a fragmentação da 
União Soviética em 15 repúblicas independentes. A partir de 1991, acontece a fragmentação da Iugoslávia. 
Em 1993, a fragmentação da Checoslováquia. 

 
Resposta da questão 15: [C] 

Após o término da ordem bipolar da Guerra Fria em 1991, os Estados Unidos emergiram como potência 
dominante, isto é, com poderio econômico e militar muito superior as demais durante a década de 1990. 
Naquele período, aconteceram intervenções pontuais dos EUA, a exemplo da atuação da OTAN no conflito 
entre a antiga Iugoslávia (atual Sérvia) e Kossovo em 1999. Nos anos 2000, após os atentados de 2011 
promovidos pela Al Qaeda, o país enveredou por uma política externa unilateralista com guerras 
preventivas no Afeganistão e Iraque com grande custo financeiro, em perdas de vidas humanas e em 
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prestigio internacional. A partir de 2009, com Barack Obama, o país recuou das intervenções diretas e 
tendeu ao multilateralismo.   

 
Resposta da questão 16: [B] 

A alternativa [B] é correta porque a guerra cibernética é uma modalidade de conflito que se construiu com 
o avanço tecnológico dos sistemas informacionais, permitindo que países, empresas ou organizações, 
disputem o poder no ciber espaço por meio de espionagem, fake news, alterações de sistemas ou outros. 
As alternativas incorretas são: [A], porque as guerras cibernéticas são concretas e não ameaças; [C], 
porque interfere em processos eleitorais; [D], porque os cibercomandos já existem.   

 
Resposta da questão 17: [D] 

Como mencionado corretamente na alternativa [D], a tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul 
originou-se com a guerra da Coreia (1950-1953), exemplo das “guerras Proxy” ou “guerras por 
procuração”, onde no contexto da Guerra Fria, os conflitos representavam o expansionismo das potências e 
a oposição bélica ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Estão incorretas as alternativas: [A], 
[B] e [C], porque as divergências entre os dois países não foram de caráter comercial ou econômico e não 
ocorreram no contexto da nova Ordem; [E], porque não existe tradição pacifista entre as Coreias.   

 
Resposta da questão 18: [C] 

Os itens falsos são o segundo e o terceiro: [F] (A partir da Segunda Guerra Mundial, a ordem bipolar da 
Guerra Fria foi conduzida pelas superpotências socialista, União Soviética, e capitalista, Estados Unidos) e 
[F] (a queda do muro de Berlim em 1989 e a fragmentação da União Soviética são marcos do término da 
ordem bipolar e do início de nova ordem multipolar marcada pela diversidade de potências, hegemonia da 
globalização capitalista e aumento dos conflitos étnicos, religiosos, separatistas e do terrorismo).   

 
Resposta da questão 19: [A] 

A nova ordem mundial é marcada pela prevalência do sistema capitalista após o término da Guerra Fria. 
Também é caracterizada pela multipolaridade, pois além das potências tradicionais (Estados Unidos, Japão, 
Alemanha, etc.), se consolidaram as potências emergentes, a exemplo do grupo BRICS (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul). As nações emergentes desempenham variados papéis na divisão internacional 
do trabalho, algumas como exportadoras de produtos industrializados, outras como exportadoras de 
commodities.  

 
Resposta da questão 20: [B] 

O término da ordem bipolar da Guerra Fria foi caracterizado pelo declínio do modo de produção socialista e 
pela fragmentação territorial de vários países, a exemplo da Iugoslávia, Checoslováquia e União Soviética. 
As fragmentações foram decorrentes da crise econômica, problemas políticos e conflitos étnicos e 
religiosos.  

 


