
 

 

Prof. Brenner Paixão 
 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – EXTENSIVO 
(MATÉRIA: GUERRA FRIA E NOVA ORDEM MUNDIAL) 

 
01. 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”. 

 
02. O capitalismo teve sua origem na Europa nos séculos XV e XVI e se expandiu para os outros continentes, 

incorporando-os à economia mundial e estabelecendo a Divisão Internacional do Trabalho - DIT. Em 
consequência, a desigualdade das relações entres os países favoreceu a concentração de riquezas para uns 
e o atraso e pobreza para a maioria. Sobre a origem do subdesenvolvimento, 
a) cite e explique três características comuns aos países subdesenvolvidos; 
b) explique o sentido do termo “economias emergentes” no mundo subdesenvolvido. 

 
03.  

Observe a figura abaixo. 

 
Fonte: HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural.2.ed. São Paulo: Loyola, 1992. 

Responda: 
a) Que fator explica o “encolhimento” do mapa-mundi? 

Leia o trecho da música Parabolicamará, de Gilberto Gil: 
“ Antes mundo era pequeno 
Porque Terra era grande 
Hoje mundo é muito grande 
Porque Terra é pequena. 
Antes longe era distante. 
Perto, só quando dava 
Quando muito, ali defronte, 
E o horizonte acabava.” 

Fonte: www.gilbertogil.com.br/letras/paraboli 
b) O mesmo fator que você identificou na letra a também justifica as afirmações contidas na letra da 

música? Explique sua resposta. 
 
04. Faz cerca de vinte anos que “globalização” se tornou uma palavra-chave para a organização de nossos 

pensamentos no que respeita ao funcionamento do mundo. A palavra “globalização” entrou recentemente 
em nossos discursos e, mesmo entre muitos “progressistas” e “esquerdistas” do mundo capitalista 
avançado, palavras mais carregadas politicamente passaram a ter um papel secundário diante de 
“globalização”. A globalização pode ser vista como um processo, uma condição ou um tipo específico de 
projeto político.  

(Adaptado de David Harvey, Espaços de Esperança. São Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 79.)  
 
a) Identifique uma característica política e uma cultural do processo de globalização.  
b) Quais as principais críticas econômicas dos movimentos antiglobalização? 
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05.  
a) Explique o que foi a Guerra Fria e qual o significado de tal expressão. 
b) Indique o período de ocorrência da Guerra Fria, bem como os países e as alianças político-militares que 

a sustentavam. 
 
06.  

 
 

Essas fotos expressam enfaticamente as diferenças existentes entre as fronteiras dos Estados Unidos da 
América com os países vizinhos. 
a) O que representa, para os latino-americanos, a travessia da fronteira dos Estados Unidos? 
b) Explique por que os Estados Unidos têm políticas distintas em suas fronteiras norte e sul. 

 
07. Desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos de 1990, o mundo viveu sob a égide da 

Guerra Fria, expressão usada para designar o confronto político, econômico e ideológico entre o 
Capitalismo e o Socialismo.  A fragmentação da URSS, a queda do Muro de Berlim e outros acontecimentos 
na Europa Oriental tornaram esse confronto superado. Ao ataque ao World Trade Center, em Nova Iorque, 
em setembro de 2001, têm se seguido outros eventos terroristas, como o estouro de bombas nos metrôs 
de Madri e de Londres. No bojo desses mesmos acontecimentos, insere-se a decisão estadunidense de 
atacar o Iraque. 
a) Qual natureza de mudanças esses ataques expressam nos confrontos entre países e nações no mundo 

atual?  
b) Analise os interesses econômicos que estão subjacentes a esses conflitos.  

 
08. 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. 

 
09. 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. 
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 10 
  

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. 

 
Muro entre EUA e México 

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

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

desse período da geopolítica mundial.  
 
GABARITO:  
 
01. 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. 

 
02.  

a) Poderão citar como características: 
- A fome e a desnutrição 
- A má distribuição das riquezas entre as classes sociais; 
- O alto índice de analfabetismo; 
- A dependência econômica e a grande dívida externa; 
- A baixa oferta de infra-estrutura básica nos setores da saúde, educação, transporte, habitação, etc., 
entre outros. 

b) Deverão apresentar as economias que em função da adoção de políticas econômicas tiveram um 
crescimento de seu PIB, que lhes permitiram a ampliação de suas redes comerciais através da 
exportação e importação, dando-lhes consequentemente maior influencias nas decisões regionais ou 
mesmo internacionais. Podem ser citados como exemplo a formação do BRIC ou do Grupo dos 21. 

 
03.  

a) O “encolhimento” do mapa-mundi ocorreu porque houve um avanço nos meios de transporte e 
comunicação ao longo da história, facilitando assim o deslocamento e comunicação no planeta. 

b) Sim. Pois em ambas situações há ênfases quanto ao processo de globalização econômica sedimentada 
no avanço tecnológico, portanto, elemento primordial para as constantes modificações no espaço 
global. 
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04.  
a) No plano político, a globalização do modelo liberal democrático do Estado a partir das nações 

ocidentais tem gerado conflitos com outras formas de organização das relações de poder, que resistem 
às imposições das potências econômicas e militares.  
No plano cultural, a padronização das produções da chamada indústria cultural aponta para a 
homogeneização das mensagens de mídia no interesse de classes hegemônicas ou setores sociais a 
elas vinculados. 

b) Os movimentos sociais que se têm manifestado no sentido da antiglobalização baseiam-se no 
acirramento das desigualdades sociais a partir do aumento do desemprego e da desvalorização do 
trabalho. Denunciam também as agressões ao meio ambiente e a degradação das condições de 
trabalho e moradia, sobretudo nos grandes centros urbanos. 

 
05.  

a) Guerra fria foi um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate 
militar declarado e direto entre  Estados Unidos e URSS, ambos os países disputavam a hegemonia 
mundial. A expressão “guerra fria” surge justamente por ser uma disputa entre estas nações, mas sem 
nenhum conflito direto. 

b) Guerra fria surge logo após o fim da II Guerra Mundial em meados da década de 1950, e perdura até 
1991 com a declaração de Mikail Gorbachev anunciando o fim da URSS. 

 
06.  

a) Para a maior parte dos latino-americanos, atravessar a fronteira, mesmo clandestinamente, significa 
conseguir um trabalho, melhores rendimentos e a possibilidade de elevação do padrão de vida. 

b) No caso da fronteira norte - Canadá, onde ocorrem fluxos migratórios menos intensos, a política é 
mais receptiva com relação aos imigrantes, cujo padrão de vida e cultura, assim como o nível técnico e 
tecnológico, é mais similar ao dos Estados Unidos. No caso da fronteira sul – México, há uma política 
mais rígida de controle devido, entre outros fatores, à magnitude dos fluxos migratórios – constituídos, 
não apenas de mexicanos, mas de migrantes oriundos de vários países da América Latina - e à política 
de repressão ao tráfico de drogas. 

 
07.  

a) No período da "Guerra Fria" os conflitos expressavam uma divisão político-ideológica (capitalismo x 
socialismo). No mundo pós-Guerra Fria, caracterizado pela unipolaridade político-militar, expressa pela 
supremacia dos EUA, os ataques evidenciam uma contestação desta supremacia e aparecem por meio 
do crescimento e fortalecimento do fundamentalismo religioso, principalmente islâmico. 

b) Entre os principais interesses subjacentes destacamos o poderio financeiro-comercial da indústria 
bélica e a importância geopolítica do petróleo para o processo produtivo mundial, em particular para o 
Oriente Médio, que concentra as maiores reservas conhecidas do mundo. Os EUA, por serem a maior 
potência militar e o maior consumidor de petróleo mundial, têm atuação destacada por meio da 
aplicação da chamada "doutrina Bush", principalmente nas intervenções e ocupações militares na 
região do Oriente Médio. 

 
08.  

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. 
 
09.  

• 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. 
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10.  
 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 
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.  

 
  
 


