
 

 

3º Ano - Geografia - FRENTE B - Cléber - 2020 - Exercícios da Crise do Coronavírus 
 

Questão 01 - (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. 
 

Mapa político da europa central e oriental 
 

1980 

 
Adaptado de historiasdeleste.com. 

 
2014 

 
Adaptado de educacao.uol.com.br. 

 
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. 
 

Questão 02 - (UNESP SP/2015)     
 

O tratado de adesão da Crimeia foi assinado no Kremlin dois dias após o povo da Crimeia aprovar em um 
referendo a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. O referendo foi condenado por Kiev, pela 
União Europeia e pelos Estados Unidos, que o consideraram ilegítimo. Antes do anúncio do acordo, Putin 
fez um discurso ao Parlamento afirmando que o referendo foi feito de acordo com os procedimentos 
democráticos e com a lei internacional, e que a Crimeia “sempre foi e sempre será parte da Rússia”. 

(http://g1.globo.com) 
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No início de 2014, a incorporação da Crimeia à Rússia reacendeu o debate sobre as lógicas de organização 
política do espaço geográfico na Nova Ordem Mundial. Durante a Velha Ordem Mundial qual era a relação 
política e territorial entre a Rússia e a Ucrânia? Explique por que a incorporação da Crimeia à Rússia difere 
da tendência de organização política do espaço geográfico mundial após o estabelecimento da Nova Ordem 
Mundial. 
 

Questão 03 - (PUC RJ/2013)     
Observe as imagens a seguir e responda ao que se pede: 
 
1. Muro de Berlim, Alemanha (1961-1989) 

 
http://historiaespetacular.blogspot.com.br/2011/12/o-muro-de-berlim.html 

 
2. Muro na fronteira entre os EUA e o Mexico (atualmente) 

 
http://www.carlosromero.com.br/2011/12/fronteira-mexico-estados-unidos.html. 

Acessos em 04 de junho de 2013. 
 
a) Explique a logica de construcao dos muros selecionados aos respectivos periodos geopoliticos 

correspondentes. 
b) Diferencie a natureza dos fluxos demograficos Leste-Oeste da imagem 1 dos do Sul-Norte da imagem 

2. 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 4     
Em 1989, foi derrubado o Muro de Berlim após quase três décadas de existência. Nesse momento, 
ocorreram comemorações em diversas partes do Planeta por se acreditar que uma Era de Paz Mundial 
estava se iniciando. Entretanto, verifica-se que, atualmente, situações de conflitos persistem e muros 
continuam a existir, por exemplo, o muro na fronteira entre EUA e México. Observe as imagens a seguir. 
 

Muro de Berlim (derrubado em 1989) 

 
Disponível em: < http://www.planetaeducacao.com.br 

/portal/artigo.asp?artigo=186>.Acesso em 20 jun. 2011. 
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Muro entre EUA e México 

 
Disponível em: < http://www.midiaindependente.org/pt 
/blue/2009/12/461822.shtml>.Acesso em 20 jun. 2011. 

 
Questão 04 - (UFRN/2012)     

O Muro de Berlim foi construído durante o período da Guerra Fria. Mencione e explique uma característica 
desse período da geopolítica mundial.  
 

Questão 05 - (UFBA/2010)     
Logo após o final da Segunda Guerra Mundial (1945), o grande império soviético estava dividido 
administrativamente em 15 repúblicas federadas unidas por um governo central (Moscou). Essa 
organização se manteve até agosto de 1991, quando, após meio século de crescimento, o império soviético 
se desmantelou e a situação se modificou na transição para o capitalismo, deixando várias sequelas. 

 
 (ADAS, 2001, p. 35). 

 
Fundamentado no mapa, no texto e nos conhecimentos sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) e sua desintegração, 
 
• mencione como se organizou o espaço da União Soviética quando foi desintegrado politicamente, em 
1991; 
• cite dois efeitos negativos ocorridos na Federação Russa, após o fim da União Soviética. 
 

Questão 06 - (UFRN/2010)     
O fim da Guerra Fria encerrou um período caracterizado pela bipolarização entre o bloco capitalista e o 
socialista. 
Explicite as modificações ocorridas, após o fim da Guerra Fria, em quatro países da Europa as quais 
alteraram o mapa político desse continente. 
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Questão 07 - (UERJ/2006)      

  
(KNAFOU, R. et al. Géographie. Paris: Belin, 1998.) 

 
No dia 3 de outubro de 2005, a Alemanha comemorou quinze anos de sua reunificação. Contudo, a 
integração da porção leste ao padrão socioeconômico do restante da Alemanha ainda não foi plenamente 
atingida. 
Os mapas acima apresentam uma mudança no nível de emprego industrial antes e depois da reunificação. 
Em relação a essa mudança: 
a) explique sua razão; 
b) aponte duas conseqüências. 
 

Questão 08 - (UFG GO/1999)      
“A copa de 1998 mostrou ao mundo o fim de uma era. O time do treinador alemão, Berti Vógts, amigo do 
chanceler Helmut Kohl, afundou sem brilho nem glória. Medroso, defensivo, conservador, sem graça nem 
fantasia, sem ímpeto nem destaques individuais, o futebol alemão se mostrou um retrato fiel da sociedade 
e da política de Khol, não tem espírito agressivo. Voltados para o passado, incapazes até da coragem do 
desespero, ambos perderam toda ligação com a atualidade. A tática, no gramado como na política, segue a 
tradição do antigo chanceler Konrad Adenauer: nada de experiências! Os antigos guerreiros 
desaprenderam a vencer.” 

SCHEIDGES, R. In: República, ano 2, set. 98, p. 28. 
A medíocre participação do time alemão na copa motivou as mais variadas análises sobre a sociedade 
alemã contemporânea. Apresente dois argumentos (um econômico e outro político) que expliquem o 
sentido da crise vivenciada pelos alemães, atualmente. 
 

Questão 09 - (UFJF MG/2011)     
No Dia Internacional do Migrante (18 de dezembro), não temos nada a celebrar e, sim, muito que 
lamentar. Os governos deveriam refletir sobre os direitos humanos, liberdades fundamentais e formulação 
de medidas para proteger os direitos dos migrantes e construir pontes para favorecer a migração. Ao 
contrário, foram construídos 20 muros físicos vergonhosos e outros tantos invisíveis para detê-los. 

Disponível em: <http://alainet.org/active/11328&lang=ES>.  
Acesso em: 10 out. 2010. Adaptado. 

 
Observe a charge abaixo. 
 

 
Disponível em: <http://notasaocafe.files.wordpress.com/2009/11/peray_06112009_3.jpg?w=600&h=429>.  

Acesso em: 17 out. 2010. Adaptado. 
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a) Identifique os muros contemporâneos representados na charge com o algarismo correspondente. 
 

- Muro construído com a finalidade de impedir a entrada de terroristas: (  ) 
- É um muro ideológico, que impede a ultrapassagem dos "subdesenvolvidos" para o mundo 
desenvolvido (primeiro mundo): (  ) 
- Muro virtual que cerca todo um bloco, formado por regras de deportação dos imigrantes ilegais: (  ) 
- 200 quilômetros de muros e cercas separam dois países. É a fronteira mais vigiada e explosiva do 
mundo: (  ) 
- Muro que se tornou o símbolo maior da Guerra Fria: (  ) 

 
O escritor português José Saramago criticou em seu blog a construção de muros nas favelas cariocas: 
[...] Cá para baixo, na Cidade Maravilhosa, a do samba e do carnaval, a situação não está melhor. A 
ideia, agora, é rodear as favelas com um muro de cimento armado de três metros de altura. 

Disponível em: <http://caderno.josesaramago.org/2009/03/30/raposa-do-sol/> Acesso em: 20 out. 2010. 
 
b) Segundo o governo do Estado do Rio de Janeiro, qual é a intenção de se construir muros nas favelas? 
 

Questão 10 - (UFRN/2007)     
A “queda do muro de Berlim”, ocorrida no final de 1989, é um dos marcos do surgimento de uma “nova 
ordem mundial”, que pode ser compreendida a partir de duas dimensões: a geopolítica e a econômica. 
Explique as mudanças geopolíticas e econômicas decorrentes dessa “nova ordem mundial”. 
 

Questão 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. 
 

Questão 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. 

 
Questão 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. 
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Questão 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) 

(www.estadao.com.br) 
 
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. 
 

Questão 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; 
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Questão 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. 
 

Questão 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? 
 

Questão 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 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 ge- 
ral 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. 
 

Questão 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. 
 
 
 
 



Arte 

 

 
8

Questão 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: 
 

Questão 21 - (ESPCEX/2017)     
“’Exterior próximo’ - é assim que o governo russo encara os demais Estados da CEI (Comunidade de 
Estados Independentes).” 

Adaptado de: MAGNOLI, D. Ge- 
ografia para o Ensino Médio. 1. ed. 

 São Paulo: Atual, 2012, p.562. 
 
Ao utilizar tal expressão, a Rússia caracteriza bem sua esfera de influência política no continente asiático. 
Dentre os fatores que explicam a influência russa sobre o seu “Exterior Próximo”, podemos destacar o (a): 
 

Questão 22 - (FATEC SP/2016)     
Durante o período da chamada Guerra Fria, o continente europeu foi o grande palco das disputas 
geopolíticas entre as duas potências militares antagônicas daquele período, a União Soviética e os Estados 
Unidos. 
 
Identifique mm fato marcante que ocorreu em território europeu no ano de 1961, que indica a tensão da 
disputa bipolar. 
 

Questão 23 - (IFSP/2015)     
“Eram onze e meia da noite e o guarda Harald Jäger estava exausto. Ninguém percebia o que estava 
acontecendo, desde que, umas quatro horas antes, numa confusa conferência de imprensa, um 
responsável da Alemanha do Leste anunciara (por lapso) a abertura da fronteira entre as duas Alemanhas. 
Dezenas, depois centenas, depois milhares de cidadãos da Alemanha do Leste saíram à rua e foram até à 
fronteira. 
Jäger tinha perante si uma multidão gritando que queria sair. Então, às 23h30, decidiu dar a ordem aos 46 
homens sob o seu comando de abrir a barreira. Minutos mais tarde, afastou-se para chorar. 

publico.pt. 
 
Explique o significado da queda do Muro de Berlim. 
 

Questão 24 - (ESPM RJ/2012)     
Em 1961, a construção do muro de Berlim, epicentro de nova crise internacional, estabilizou o status quo, 
reafirmando truculentamente a divisão do país e da antiga capital. 

(Demétrio Magnoli. O Mundo Contemporâneo) 
 
A construção do muro de Berlim tinha como principal objetivo: 
 

Questão 25 - (FAMECA SP/2012)     
Leia o texto a seguir. 
 
A queda do muro de Berlim, um daqueles raros eventos da história que separam duas eras, tirou muito da 
névoa ideológica que tanto conturbou o debate intelectual no Brasil e no mundo. A derrubada física dos 
tijolos trouxe abaixo também um esquema mental que via o mundo partido em três, no qual capitalistas e 
socialistas buscavam capturar aliados no que então se chamava Terceiro Mundo. 

(Revista Exame, Ed. 1000, 21/09/2011. p. 62) 
 
A era a que o texto se refere e que teve fim com a queda do muro de Berlim era caracterizada: 
 

Questão 26 - (UEPA/2012)     
Num mundo pós Guerra Fria, cujo período inicia-se com a queda do Muro de Berlim, instala-se uma Nova 
Ordem Mundial com características antagônicas ao período que o antecedeu, a Guerra Fria. 
Identifique a reordenação ocorrida na economia-mundo no citado período. 
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Questão 27 - (UEPB/2011)     
Observe com atenção o mapa da Europa 
 

 
 
Identifique e explique o que está representado (a) na imagem. 
 

Questão 28 - (UFU MG/2011)     
Uma série de mudanças negativas ocorreu nos países que possuíam alinhamento político e econômico com 
a União Soviética após sua derrocada. No geral apresentaram aumento da taxa de desemprego, inflação, 
aumento da desigualdade socioeconômica, crise do sistema de seguridade social e crescimento da 
marginalidade, decorrentes da alteração dos padrões de funcionamento da economia desses países. 
Os países do antigo bloco soviético responderam de maneira diversificada a essas dificuldades, mas para 
fins estatísticos foram classificados pela ONU como países de economia de transição. 
Esclareça a transição a que se refere esta classificação. 
 

Questão 29 - (UERJ/2010)     
Os monumentos da cidade vão permanecer como leões nas areias do deserto 
Desafiando o destino 
E quando os muros forem derrubados com estrondo 
A queda vai ecoar 
Para o testemunho de toda Europa 

GOTTFRIED BENN  
In: Folha de São Paulo, 16/11/1989 
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Próxima às ruínas do Muro de Berlim, está preservada uma placa com o seguinte aviso em inglês, russo, 
francês e alemão: “Você está deixando o setor americano”.  

Adaptado de O Globo,19/03/2009 
 
Em 2009, comemoram-se na Alemanha vinte anos da derrubada do Muro de Berlim. Sua construção, em 
1961, esteve relacionada à: 
 

Questão 30 - (FUVEST SP/2009)     
O conflito envolvendo Geórgia e Rússia, aprofundado em 2008, foi marcado por ampla repercussão 
internacional. Outros conflitos, envolvendo países da ex-União Soviética, também ocorreram. 

 
Fonte: Simielli, Geoatlas, 2007. Adaptado. 

 
a) Explique a relação entre o fim da União Soviética e a proliferação de movimentos separatistas na 

região. 
b) Explique como a Rússia reagiu ao movimento pela independência da Ossétia do Sul e aponte as razões 

que motivaram essa reação. 
c) Cite outro exemplo de movimento separatista recente nessa região. 
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Questão 31 - (FAMECA SP/2009)     
Observe a figura para responder à questão. 
 

 
(img377.imageshack.us/img377/4950/fdoqw1.jpg) 

 
Caracterize o período representado na charge na charge. 
 

Questão 32 - (ENEM/2006)     
Os mapas a seguir revelam como as fronteiras e suas representações gráficas são mutáveis. 
 

  
 
Essas significativas mudanças nas fronteiras de paises da Europa Oriental nas duas últimas décadas do 
século XX, direta ou indiretamente, resultaram 
 

TEXTO PARA AS QUESTÃO 33 E 34 
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 específicas 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.) 

 
Questão 33 

Sobre a Organização das Nações Unidas: 
a) Com base no texto e em seus conhecimentos sobre essa organização, elucide o porquê de a ONU ser 

considerada uma organização “política universal”. 
b) Cite duas organizações internacionais que tem “atuação específica”, caracterizando sua forma de ação. 
 

Questão 34 
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.  
a) Qual é a razão de serem esses países os membros permanentes? 
b) Explique o ‘poder de veto’. 
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Questão 35 
De acordo com o conceito de endemia e considerando a localização dos focos, a ocorrência de gripe aviária 
é, ainda, a de uma doença em situação endêmica. Analise as informações do esquema, onde estão 
implícitos três importantes conceitos geográficos, relacionando-os ao mapa de focos de gripe aviária em 
2005. 

 
Focos de gripe aviária em 2005 

 
OMS, 2005. 

a) Quais são os conceitos geográficos contidos no esquema e de que maneira poderão contribuir para que 
a gripe aviária se transforme numa pandemia, caso seja comprovado, cientificamente, que o vírus 
H5N1 sofra mutações e possa ser transmitido diretamente entre os seres humanos? 

b) Qual organização internacional ligada a ONU é responsável pelo monitoramento desse tipo de cenário? 
Quais medidas essa organização adota para evitar crises como essas?  

c) Cite três outros órgãos que estão diretamente ligados a ONU, citando suas respectivas áreas de 
atuação. 

 
Questão 36 

Leia a sinopse do filme “Adeus, Lenin!” 
 
Em 1989, pouco antes da queda do muro de Berlim, a Sra. Kerner (Katrin Sab) passa mal, entra em coma 
e fica desacordada durante os dias que marcaram o triunfo do regime capitalista. Quando ela desperta, em 
meados de 1990, sua cidade, Berlim Oriental, está sensivelmente modificada. Seu filho Alexander (Daniel 
Brühl), temendo que a excitação causada pelas drásticas mudanças possa lhe prejudicar a saúde, decide 
esconder-lhe os acontecimentos. Enquanto a Sra. Kerner permanece acamada, Alex não tem muitos 
problemas, mas quando ela deseja assistir à televisão ele precisa contar com a ajuda de um amigo diretor 
de vídeos. 
a) Assim como Berlim Oriental, a Rússia passou por um processo de intensas mudanças após a queda do 

sistema socialista. Explique as alterações ocorridas na economia da Rússia após essa transição. 
b) Cite os problemas sociais na Rússia relacionadas ao processo de transição econômica. 
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Questão 37 
 

 
Com base no mapa acima. 
a) Complete a legenda do mapa e caracterize as duas regiões em destaque. 
b) Esclareça por que mesmo com o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990, continua-se a utilizar 

essa regionalização para o continente europeu. 
 

Questão 38 
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. 

Mapa político da Europa central e oriental 

 
 
Com base na análise dos mapas e em seus conhecimentos sobre o tema, 
a) cite as mudanças sociais, políticas e econômicas atravessadas pelas populações dos países do leste 

europeu no período analisado no mapa.  
b) 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. 
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Questão 39 
Uma frase muito comum na Europa Oriental é a seguinte: se não fosse o sistema, nós estaríamos na 
mesma condição do Ocidente.          

(J. W. Vesentini. Sociedade e espaço; geografia geral e do Brasil. 25. Ed., São Paulo: Ática, 1996, p.138.) 
O enunciado acima sugere a existência de fatores que, num determinado “sistema” da Europa Oriental, 
emperravam o crescimento econômico, em relação às potências ocidentais. Sabendo-se isso, faça o que se 
pede a seguir: 
a) identifique o “sistema” em questão; 
b) cite dois problemas que, neste “sistema”, a atividade industrial enfrentava e que a tornavam menos 

eficiente do que a indústria da “sociedades de consumo” na Europa Ocidental. 
 

Questão 40 
Observe a figura. 
 

 
(www.europa.eu Adaptado.) 

O mapa apresenta a renda per capita das diversas regiões dos países que compõem a União Europeia em 
2007. A legenda tem como índice base 100%, que é a média de renda de todos os países. Considerando o 
processo de formação e expansão da União Europeia: 
a) cite pelo menos dois países ou regiões com índices de renda abaixo da média da União Europeia. 
b) cite dois fatores que explicam tal inferioridade 

 
GABARITO:   
 
01. Duas das mudanças: 

• reunificação da Alemanha 
• independência da Macedônia 
• independência de Montenegro 
• independência das repúblicas da antiga U.R.S.S. 
• fragmentação da Tchecoslováquia em dois países 
Dois dos exemplos: 
• conflito do Kosovo 
• conflito da Bósnia 
• independência da Croácia 
• fragmentação da antiga Iugoslávia 
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02. Durante a Velha Ordem Mundial, também conhecida como período da Guerra Fria (1945/1989), Rússia e 
Ucrânia gozavam do mesmo status político e territorial, ou seja, ambas eram Repúblicas Socialistas da 
União Soviética, subordinadas ao poder Central do Partido Comunista sediado em Moscou. 
Pode-se considerar que a tendência de organização política do espaço geográfico mundial na Nova Ordem, 
citada no enunciado, refere-se à diminuição da influência da Rússia (herdeira geopolítica da União 
Sovietica) no cenário internacional, o tratado de adesão de Crimeia, assinado pelo governo Putin, mostra a 
atual força política da Rússia e uma diferença nessa tendência. 
 

03.  
a) O muro de Berlim foi construído pela República Democrática da Alemanha (RDA), em 1961, em um dos 

momentos mais críticos da Guerra Fria – a luta ideológica entre o Oeste capitalista, capitaneado pelos 
EUA, e o Leste socialista, dominado pela URSS; o muro de Berlim era a materialização da ‘Cortina de 
Ferro’ (fronteira ideológica) na Europa do pós-2ª Guerra Mundial, e impedia que a população de Berlim 
Oriental e de outros países socialistas (satélites socialistas) em órbita da superpotência URSS fugissem 
para Berlim Ocidental e o Ocidente em geral. Já o muro entre os Estados Unidos e o México, cuja 
construção se iniciou em 1994 durante o programa federal Operação Guardião (em 2006, o muro 
possuía mais de 3 mil quilômetros) é uma ação dos EUA no período da chamada Nova ordem 
Mundial em que blocos econômicos são formados entre diferentes países, facilitando a criação de 
áreas de livre comércio; todavia, áreas de livre comércio como o NAFTA (México, EUA e Canadá) não 
permitem a livre circulação de pessoas, mas sim de produtos, mercadorias e capitais, o que mostra 
que esses migrantes são controlados intensamente pela potência do Norte. 

b) Enquanto os fluxos demográficos Leste-Oeste eram formados por população que vivia nos países 
socialistas do lado leste da ‘Cortina de Ferro’ (alemães orientais, poloneses, tchecos e eslovacos, 
romenos, búlgaros...) que buscava, nos países capitalistas do Oeste, o padrão de consumo que não 
possuía no lado socialista, os fluxos Sul-Norte estão associados à migração de população de países 
pobres (Sul) para os países ricos (Norte), além de se tentar coibir o tráfico internacional de drogas 
que, nessa fronteira, tem o maior fluxo do mundo. Enquanto o muro de Berlim foi construído para 
impedir a emigração (saída de população), o muro EUA-México tenta impedir a imigração (chegada de 
população). 

 
04.  

� Bipolarização do poder mundial – significou a divisão de poder, em escala mundial, entre as duas 
superpotências, EUA e URSS, a partir da qual o mundo foi dividido em dois blocos econômicos – 
capitalista e socialista – os quais buscavam ampliar suas respectivas zonas de influência.  

� Conflito leste-oeste – conflito expresso pelo antagonismo geopolítico-militar e ideológico-
propagandístico entre os blocos (ou sistemas econômicos) capitalista e socialista, liderados, 
respectivamente, pelas duas superpotências: EUA e URSS.  

� Rivalidade geopolítica entre EUA e URSS – significou uma confrontação entre o ideal de uma sociedade 
baseada na economia de mercado e o de uma sociedade baseada na planificação econômica estatal.  

� Bipartição da Europa em dois blocos econômicos – a Europa foi dividida em duas áreas de influência: a 
Europa Ocidental capitalista, sob a influência dos EUA, e a Europa Oriental socialista, sob a influência 
da URSS.  

� Divisão da Alemanha – divisão do território alemão entre os países vencedores da II Guerra, de modo 
que a porção ocidental ficou sob a influência do capitalismo, liderado pelos EUA, e a porção oriental 
sob a influência do socialismo, liderado pela URSS.  

� Construção do Muro de Berlim – dividiu a Cidade de Berlim em duas partes, efetivando a separação 
física entre Berlim Ocidental capitalista e Berlim Oriental socialista, sendo considerado um símbolo da 
bipolarização mundial.  

� Corrida armamentista – significou a busca pelo desenvolvimento de armas nucleares que foi 
empreendida pelos EUA e URSS visando, cada uma dessas superpotências, a conquista da supremacia 
bélica, gerando o que se chamou de “equilíbrio do terror”.  

�  “Equilíbrio do terror” – significou o equilíbrio entre as superpotências que se expressava pela 
capacidade de aniquilação global de ambas em razão do arsenal nuclear que possuíam, o que dissuadiu 
a deflagração de uma guerra geral; isso justificou a expressão “Guerra Fria, paz impossível, guerra 
improvável”.  

�  “Cordão sanitário” – refere-se à estratégia adotada pelos EUA para estabelecer um cinturão de 
isolamento em torno da superpotência rival, a URSS, a partir da criação de alianças militares na 
Europa Ocidental (OTAN), no Sudeste Asiático (Otase – Organização do Tratado do sudeste da Ásia) e 
no Oriente Médio (Pacto de Bagdá), além de acordos bilaterais com alguns países como Japão e a 
Coreia do Sul.  

� Corrida espacial – foi deflagrada em um contexto em que o domínio tecnológico e científico espacial 
poderia definir a supremacia de uma ou de outra superpotência, levando a conquistas como a criação 
de satélites artificiais, naves tripuladas, sondas de exploração que possibilitaram à humanidade 
conhecimentos sobre a Lua, o Sistema Solar e o Universo.  

� Conflitos locais ou regionais – ocorreram em diferentes regiões do planeta, envolvendo países como 
Coreia, Vietnã, Cuba, Hungria, entre outros, e foram deflagrados em função das disputas econômicas e 
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ideológicas entre as duas superpotências, EUA e URSS, as quais se envolveram direta ou indiretamente 
nesses conflitos.  

� Cortina de ferro – designação usada durante a Guerra Fria para evidenciar a separação entre a Europa 
Ocidental capitalista e a Europa Oriental socialista, remetendo-se ao regime extremamente fechado 
adotado pelos soviéticos.  

� Formação das alianças ou organizações militares OTAN e Pacto de Varsóvia – foram organizações 
militares que tinham como objetivo impedir ou conter o avanço do capitalismo e do socialismo, 
respectivamente. A OTAN reuniu aliados dos EUA, e o Pacto de Varsóvia envolveu aliados da URSS.  

� Contribuição dos EUA à recuperação econômica da Europa Ocidental (ou adoção do Plano Marshall) – 
essa contribuição ocorreu por meio do Plano Marshall, que se constituiu um plano de financiamento e 
de investimentos formulados pelos EUA para reconstrução da Europa no pós-guerra.  

� Formulação da Doutrina Trumam – doutrina formulada pelos EUA para conter o avanço do socialismo 
na Europa Ocidental mediante o compromisso de proteger os seus aliados. 

 

05.  
• Organização do espaço da União Soviética: 
Surgiram vários países independentes, dentre os quais o principal é a Federação Russa. Foi criada a 
Comunidade dos Estados Independentes (CEI), um fórum de coordenação política e econômica entre 12 
das 15 ex-repúblicas soviéticas. 
• Efeitos negativos ocorridos na Federação Russa após o fim da União Soviética: 
― Conflitos étnicos; 
― Tendência à fragmentação; 
― Problemas resultantes da transição para o capitalismo — inflação, recessão, desemprego e crescimento 
das máfias em vários setores da economia; 
― Sucateamento das empresas por falta de investimentos significativos; 
― Agravamento da pobreza; 
― Economia enfrenta sérias dificuldades. 
 

06.  
O mapa político da Europa foi alterado com: 
� Reunificação da Alemanha – os territórios da Alemanha Ocidental e Oriental foram reunificados, dando 

origem a um único país, denominado Alemanha. 
� Fragmentação da Iugoslávia – o território iugoslavo foi dividido, dando origem a novos países como 

Sérvia, Montenegro, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina e Macedônia 
� Divisão da Tchecoslováquia – o território do referido país foi dividido, propiciando a emergência de dois 

países: República Tcheca e República Eslovaca. 
� Fragmentação da URSS – o território soviético foi dividido, fazendo surgir 15 novas repúblicas, entre 

elas, Ucrânia, Bielo-Russia e Moldávia. 
 

07.  
a) Houve uma queda no nível de emprego industrial na porção oriental da Alemanha, em função da 

menor competitividade das antigas empresas estatais que foram privatizadas ou fechadas 
b) Duas dentre as conseqüências: 

  grande aumento do desemprego 
  aumento da intolerância e do racismo 
  migrações do leste para o oeste alemão 
  elevação dos gastos com o amparo social dos cidadãos do leste alemão 

 

08. Dentre os argumentos de caráter econômico que explicam a crise vivenciada pela Alemanha podem ser 
apontados: os feitos da reunificação das duas Alemanhas, com a queda do muro de Berlim; as disparidades 
existentes entre as duas Alemanhas; o desemprego que se agravou localmente, devido às novas 
necessidades, que emergiram após a reunificação, e que se deveram, também, às novas exigências do 
mercado. 
Entre os argumentos de ordem política, podem ser considerados: o fim da era Khol; os conflitos 
decorrentes da resistência da população local aos imigrantes; recrudescimento de movimentos 
neonazistas; dificuldades impostas pelo processo de unificação européia 
 

09.  
a) 4; 2; 1; 5; 3 
b) Conter a expansão das favelas e preservar áreas de matas. 
 

10. Do ponto de vista geopolítico, a principal mudança foi o fim do período denominado de Guerra Fria e, por 
conseguinte, da bipolaridade de poder das superpotências mundiais (União Soviética e Estados Unidos) e 
dos blocos mundiais por elas comandados. Na “nova ordem geopolítica mundial”, denominada “ordem 
multipolar”, as superpotências se impõem mais em face do seu poderio econômico do que bélico, ou seja, 
na “nova ordem”, o poder está vinculado diretamente ao avanço tecnológico, a níveis de produtividade, à 
disponibilidade de capitais, à competitividade e à qualificação da mão de-obra. Outra característica 
marcante na “nova ordem mundial” é o processo de globalização da economia, com a formação de blocos 
econômicos regionais, tais como a União Européia e o Nafta. 
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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 
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. 
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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; 
 

21.  
 Grande dependência das economias dos países da CEI em relação ao mercado russo, destino de 

grande parte das exportações desses países. 
 Tratado de segurança coletiva assinado pelos países da CEI, que, em vigor desde 1994, proíbe seus 

integrantes de participarem de alianças militares externas. 
 Considerável dependência de praticamente todas as ex-repúblicas soviéticas da importação de 

produtos da indústria russa. 
 

22. Construção do muro de Berlim, a mando do governo da então Alemanha Oriental, como uma forma de 
impedir que seus cidadãos fugissem para a Berlim Ocidental. 
 

23. Representa o fim da Guerra Fria, com a reorganização da Alemanha em um único país livre da divisão 
ideológica EUA/ URSS. 
 

24. Brecar o fluxo de mão-de-obra qualificada para o lado ocidental, mas mesmo depois da construção do 
muro as tentativas de fuga eram constantes; 
 

25. Pela divisão do mundo em dois grandes blocos: capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e socialista, 
liderado pela ex-União Soviética. 
 

26. No mundo multipolar, o poder militar é substituído pelo poder econômico. Isto, por sua vez, se traduziu na 
disponibilidade de capitais, no avanço tecnológico nos níveis de produtividade e competitividade entre os 
países. 
 

27. O mundo bipolar da Guerra Fria, que se delineou logo após a Segunda Guerra Mundial e perdurou até 1989 
com a queda do muro de Berlim, o que simbolizou o fim da divisão leste/oeste entre as duas potências 
militares. 
 

28. A transição de economias planificadas para economias de mercado. 
 

29. Bipolaridade das relações internacionais e a divisão da alemanha em duas esferas de influência. 
 

30.  
a) O colapso político e econômico soviético favoreceu a emergência de movimentos nacionais separatistas 

em repúblicas até então dominadas pela Rússia. Contribuiu também para esse fato a diversidade 
étnica, religiosa e cultural já existentes associada à política stalinista de russificação. O sucesso de 
muitos desses movimentos incitou outros povos a também lutarem por independência após a 
dissolução da URSS, o que tem sido acompanhado por forte repressão russa, pois estes ameaçam a 
soberania desses novos países. 

b) A Rússia reconheceu a independência da Ossétia do Sul face ao governo georgiano. Deu apoio tático, 
bélico e a concessão de cidadania a separatistas da Ossétia do Sul, tendo os ataques da Geórgia como 
resposta a essas atitudes. A Rússia atacou posições georgianas, alegando defesa humanitária da 
Ossétia do Sul frente a agressão georgiana. A Rússia reagiu desse modo ao alinhamento da Geórgia 
aos interesses dos EUA e da União Europeia numa região considerada estratégica (Cáucaso). Outro 
fator importante foi a resposta russa ao apoio ocidental na independência de Kosovo, contrário aos 
interesses russos e de seus tradicionais aliados sérvios. 

c) Os movimentos separatistas na Chechênia, no Daguestão e na Abkhásia são outros exemplos de 
movimentos autonomistas na região do Cáucaso. 
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31. Guerra Fria. Período marcado pela disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética, 
O termo guerra fria vem do fato de que um conflito militar direto entre as duas potências foi evitado, já 
que ele representaria o fim da humanidade, devido a uma guerra nuclear total. 
 

32. Da luta de antigas e tradicionais comunidades nacionais e religiosas oprimidas por Estados criados antes da 
Segunda Guerra Mundial e do esfacelamento do sistema socialista no leste europeu. 
 

33.  
a) Com sede em Nova York (Estados Unidos), a ONU é, atualmente, a maior e mais importante 

organização governamental internacional. Dela fazem parte 193 países, inclusive o Brasil. Ela atua na 
manutenção da paz, na defesa da igualdade, dos direitos e das liberdades do ser humano e na 
promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural.  

b) Pode-se citar as organizações a seguir: 
Organização Mundial da Saúde (OMS); Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO); Banco Mundial Fundo Monetário Internacional (FMI); Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA); Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); Organização Mundial do Comércio 
(OMC); Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud); Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA); Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA); Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur); Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); 

 
34.  

a) Esses países são considerados os vencedores da Segunda Guerra mundial, além de possuírem armas 
nucleares. 

b) Se um membro permanente votar contra uma proposta, ela é rejeitada. Essa condição atribui enorme 
poder aos membros permanentes. 

 
35.  

a) - População absoluta. 
- Megacidades. 
- Globalização/Evolução dos meios de transporte/ Aumento da velocidade dos fluxos. 

b) Organização Mundial de Saúde (OMS) - Se encarrega de liderar questões e parcerias para o 
desenvolvimento da saúde, de estimular a pesquisa científica, de estabelecer normas na área, de 
prestar apoio técnico e de monitorar a situação da saúde no mundo. Além disso, patrocina programas 
para prevenir e tratar a malária e a tuberculose, supervisiona a implementação do Regulamento 
Sanitário Internacional, realiza campanhas de saúde, promove pesquisas sobre doenças de variadas 
categorias em diversos países e publica periódicos para o desenvolvimento da área. 

c) Pode-se citar as organizações a seguir: 
Organização Mundial da Saúde (OMS); Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO); Banco Mundial Fundo Monetário Internacional (FMI); Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA); Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); Organização Mundial do Comércio 
(OMC); Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud); Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA); Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA); Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur); Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); 

 
36.  

a) A rússia passou a ser uma economia de mercado, com livre iniciativa, propriedade privada, preços 
sendo regidos pela lei da oferta e procura, etc... 

b) Desemprego, queda na qualidade de vida, inflação, aumento da corrupção e da máfia… 
 

37.  
a) Verde - Europa Ocidental 

Constituída por 25 países, a Europa Ocidental é berço de antigas e importantes civilizações, como a 
romana e a grega. Nela surgiram os princípios da democracia e do capitalismo e tiveram início as 
Grandes Navegações e a Revolução Industrial. De maneira geral, os países da Europa Ocidental 
apresentam elevado desenvolvimento econômico e social. Entre eles estão quatro dos países mais 
ricos e industrializados do mundo: Alemanha, Reino Unido, França e Itália. E, entre os quinze países 
com maior índice de Desenvolvimento Humano (IDH), dez estão na Europa Ocidental, como Noruega, 
Suíça, Suécia, entre outros.  
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Vermelho - Europa Oriental  
A Europa Oriental ou Leste Europeu, também com 25 países, ficou marcada pela experiência do 
socialismo soviético e pela forte influência politica, econômica e militar da ex-União Soviética. Em 
geral, os países do Leste Europeu apresentam desenvolvimento econômico e social inferior ao dos 
países da Europa Ocidental.  

b) Atualmente, devido às grandes mudanças políticas e econômicas ocor-ridas, em especial a partir do 
início da década de 1990, com o fim da União Soviética, a regionalização da Europa em Ocidental e 
Oriental perdeu seu caráter ideológico, mas continua sendo muito utilizada, pois ainda ex-pressa 
diferenças históricas, econômicas, políticas e culturais entre os países do continente.  

 
38.  

a) A partir da década de 1990, com o colapso do socialismo e o fim da União Soviética, a região passou 
por grandes transformações, como conflitos étnico-religiosos, surgimento de novos países, adoção do 
capitalismo, retorno das eleições livres e do pluripartidarismo. 

b) Mudanças de forma pacífica: desmembramento da Tchecoslováquia em República Tcheca (atual 
Tchéquia) e Eslováquia; Desmembramento da URSS e criação da Ucrânia, Moldávia, Bielorrúsia, 
Lituânia, Letônia e Estônia; Reunificação da Alemanha. 
Conflitos Armados: Desmembramento da Iugoslávia em Sérvia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, 
Macedônia, Croácia, Kosovo e Eslovênia; Conflitos no leste ucrâniano e movimentos separatistas na 
Crimeia, Lugansk e Donbass.  

 
39.  

a) Socialismo 
b) O governo controlava os meios de produção (fábricas, máquinas, terras etc.) e comandava a 

economia, decidindo o que e como produzir. Não havia concorrência entre as empresas. O principal 
objetivo era diminuir as desigualdades sociais e garantir emprego a todas as pessoas dispostas a 
trabalhar (pleno emprego). 

 
40.  

a) Regiões do leste europeu. 
b) A transição do sistema socialista para o capitalista, que resultou em queda do padrão de vida e crises 

econômicas, além da fraca industrialização da região. 
 
 

 


