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O REORDENAMENTO PÓS-II GUERRA MUNDIAL 
 
01 - (UECE) O Conselho de Segurança é um dos seis principais órgãos da ONU. É composto por cinco 
membros permanentes e 10 países não permanentes. Sobre as atribuições desta entidade, analise as 
afirmações a seguir. 
  
I. O Conselho de Segurança da ONU pode investigar qualquer questão que possa vir a se transformar em 
um conflito internacional. 
  
II. Em determinadas situações, o Conselho de Segurança poderá recomendar à Assembleia Geral da ONU a 
eleição de um novo Secretário-Geral. 
  
III. O Conselho de Segurança não poderá, em nenhuma hipótese, solicitar aos países da ONU que apliquem 
sanções econômicas a outros países para deter alguma agressão. 
  
É INCORRETO o que se afirma somente em 
 
a) I e II. 
b) II. 
c) III. 
d) II e III. 
  
02 - (ESPM) Em julho de 1944 ocorreu a Conferência de Bretton Woods, no Mount Washington Hotel, em 
New Hampshire, nos EUA. Nela participaram 730 delegados de 44 nações que deliberaram sobre: 
 
a) a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU; 
b) a criação da Organização Mundial de Comércio, a OMC; 
c) a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN; 
d) a confirmação do padrão ouro como referência para o Sistema Monetário Internacional; 
e) a criação do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o (BIRD), e o Fundo 
Monetário Internacional, o (FMI). 
  
03 – O voto do representante dos Estados Unidos na diretoria executiva do FMI vale 16,79% dos votos 
totais. Japão, Alemanha, Grã-Bretanha e França ocupam as posições seguintes: somados, seus votos 
equivalem a 21,62% do total. A China ingressou na instituição com direito de voto equivalente a 3,66% do 
total, mais que o da Rússia, que vale 2,7% do total. O voto do Brasil vale 1,38% do total.  
 

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2008. p.383-385  

 
De acordo com o texto, podemos afirmar que a ordem de poder nas tomadas de decisões pelo FMI:  
 
a) respeita as relações históricas de poder, o que enuncia o seu caráter eminentemente democrático.  
b) resulta, basicamente, de um consenso entre os seus membros fundadores, aqueles citados no texto.  
c) obedece à ordem econômica internacional, uma vez que o peso dos votos é distribuído conforme o 
poderio econômico de cada nação.  
d) é resultante da relevância militar de cada país no contexto político mundial.  
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e) é calcada na atribuição de força àquelas nações cuja dívida externa é mais elevada. 
 
04 – (MACK) 

 
As imagens em destaque evidenciam as condições do espaço geográfico do pós 2ª Guerra Mundial em 
diversos países. Frente a tantos efeitos nefastos, o mundo assumia o preço da reconstrução da Europa e da 
Ásia, além de se preocupar em evitar que outra guerra com essas proporções pudesse ocorrer novamente. 
Neste sentido, surge a ONU (Organização das Nações Unidas), oficializada em 24 de outubro de 1945 em 
substituição à antiga Liga das Nações. Mesmo em guerra, o bloco capitalista já desenvolvia planos e 
projetos de restauração, como ocorreu na Conferência de Bretton Woods que reuniu 44 países aliados em 
Junho de 1944. 
  
A respeito dos fatos citados no texto, considere as afirmações I, II e III abaixo. 
  
I. A ONU tem como objetivo manter a paz, defender os direitos humanos e as liberdades fundamentais e 
promover o desenvolvimento dos países. Atualmente, discute-se a necessidade de reformas na 
Organização, que reflita a realidade do pós-guerra e da Guerra Fria, cenários já superados. 
II. Pelo acordo de Bretton Woods, foram criadas instituições financeiras como o FMI (Fundo Monetário 
Internacional) e o World Bank (Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento). 
III. Decorridos mais de 60 anos do acordo de Bretton Woods, verifica-se que os objetivos e as intenções 
originais diluíram-se ao longo do tempo. As instabilidades econômicas continuam existindo, 
principalmente nos países pobres, e os países ricos não precisam mais das condições e dos recursos 
oferecidos pelo FMI. 
  
Dessa forma, 
 
a) apenas I está correta. 
b) apenas I e II estão corretas. 
c) apenas II está correta. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) todas estão corretas. 
 
05 – (FGV) Uma das conferências que selaram o fim da II Guerra Mundial (1939-1945), a Conferência de 
São Francisco, originou a Carta de São Francisco (26 de junho de 1945), que estabeleceu a Organização das 
Nações Unidas (ONU). Seu artigo 23 estabelece os Estados Unidos da América, a União Soviética (URSS), a 
França, a Grã- Bretanha e a China como membros permanentes do Conselho de Segurança, órgão 
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responsável pela "manutenção da paz e segurança internacionais", podendo declarar ou vetar guerras em 
nome de todos os membros. A escolha desses países deve-se: 
 
a) Ao reconhecimento jurídico da contribuição da China, aliada ao Japão do imperador Hiroito, para a 

derrota da Alemanha nazista. 
b) À preocupação de repartir o poder numa nova ordem internacional, para que não houvesse qualquer 

nova potência hegemônica. 
c) À recusa de Alemanha, Japão e Itália ao convite para integrar o Conselho de Segurança devido ao 

ressentimento popular com respeito aos países aliados. 
d)  À preocupação de proteger os países em desenvolvimento de agressões imperialistas e dificultar o 

surgimento de regimes totalitários. 
e) À nova correlação internacional de forças que, em 1945, já prenunciava a polarização entre 

estadunidenses e soviéticos, além de conceder poder decisório aos países que haviam enfrentado as 
potências do Eixo. 

 
06 - (UEPB) Observe com atenção o mapa da Europa 
  

 
Nele está representado (a) 
  
a) a nova ordem mundial, multipolar, que não tem apenas os Estados nacionais como agentes 
organizadores do cenário nacional, mas também as grandes corporações multinacionais. 
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b) 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. 
c) a nova divisão internacional do trabalho, na qual os países do leste europeu deixam de comercializar 
prioritariamente com a Rússia e ampliam suas exportações com a Europa Ocidental. 
d) a regionalização do mundo entre países ricos representados pelo Norte industrializado e os países 
pobres como sinônimos de Sul subdesenvolvido. 
e) a União Europeia, que teve início em 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, da qual 
faziam parte seis países, e entrou oficialmente em vigor em 1992 com doze países membros. 
 
07 – (UNIEVANGÉLICA) Durante 40 anos, o mundo vivenciou as disputas de poder entre os Estados Unidos da 

América, que liderava o bloco capitalista, e a União Soviética, que liderava o bloco socialista. As duas superpotências 

desenvolveram imenso arsenal nuclear, ameaçando todo o planeta. 

Esse movimento, denominado de Guerra Fria, se referia  

a) à persistência da guerra armada e aos conflitos entre essas duas superpotências.  

b) à corrida armamentista com o desenvolvimento de tecnologias bélicas, especialmente de armas nucleares. 

c) aos conflitos decorrentes da expansão do capitalismo em territórios de domínio socialista. 

d) ao conflito deflagrado pelos norte-americanos de ocupar áreas petrolíferas em território soviético. 

 

08 - (UFLA) A conformação da economia mundial no pós‐guerra foi definida na Conferência de Bretton 

Woods, realizada em julho de 1944 nos EUA, na qual 44 países aliados estabeleceram e lançaram um plano 

com vistas a garantir a reconstrução e a estabilidade da economia mundial, recém‐abalada pela crise de 

1929 e pela 2ª Guerra Mundial. Pode‐se atribuir à Conferência de Bretton Woods as ações abaixo, EXCETO: 

 

a) Como extensão da Conferência, foram criados o BIRD e o FMI, que deveriam se encarregar de 

viabilizar a reconstrução do Bloco Capitalista e traçar novas diretrizes para a economia mundial, 

evitando crises e garantindo o seu crescimento. 

b) Para complementar as medidas tomadas na Conferência de Bretton Woods, foi constituído em 

1947 o GATT (Acordo Geral de Tarefas e Comércio), que tinha como objetivo estimular o comércio 

em nível mundial e combater práticas protecionistas. 

c) Foram feitos vários acordos bilaterais de ajuda econômica, fora do contexto da Europa, entre 1947 

e 1950 (ex: Japão). Consolidou‐se assim, no Bloco Ocidental, a hegemonia norte‐americana e do 

dólar como moeda forte no pós‐guerra. 

d) Para garantir o sucesso da Doutrina Truman, os EUA elaboraram em 1947 o chamado “Big Stick”, 

que visava a reconstruir os países sob sua hegemonia na Europa. 

 
08 - (UFT) “Preocupa-me igualmente a lentidão das reformas nas instituições multilaterais que ainda 

refletem um mundo antigo. Trabalhamos incansavelmente pela reforma na governança do Banco Mundial 

e do FMI. Isso foi feito pelos Estados Unidos e pelo Brasil, em conjunto com outros países. E saudamos o 

início das mudanças empreendidas nestas instituições, embora ainda que limitadas e tardias, quando 

olhada a crise econômica. Temos propugnado por uma reforma fundamental no desenho da governança 

global: a ampliação do Conselho de Segurança da ONU”. 
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Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/891155-leia-integra-do-discurso-de-dilma-para-o-presidente-do-eua.shtml, 

capturado em 21 de março de 2011. 

 
O texto acima foi extraído do discurso realizado pela Presidente Dilma Rousseff na ocasião da visita do 
Presidente norte-americano, Barack Obama, ao Brasil, em março de 2011, em referência à ampliação do 
Conselho de Segurança da ONU. Sobre este assunto é INCORRETO afirmar que:  
 

a) O Conselho de Segurança é um órgão da ONU (Organização das Nações Unidas) constituído por 15 
países, dos quais 5 (cinco) são membros permanentes (EUA, Rússia, Reino Unido, França e China). 
Os outros 10 membros são temporários e ocupam a vaga por 2 (dois) anos.  

b) As discussões que envolvem a reformulação do Conselho de Segurança refletem a emergência de 
uma nova ordem econômica e geopolítica mundial se comparada àquela existente na ocasião em 
que o Conselho foi formado, em 1945.  

c) Japão e Alemanha, nações derrotadas na Segunda Guerra Mundial, ficaram excluídas como 
membros permanentes do Conselho de Segurança. Atualmente, como grandes economias 
mundiais, reivindicam um assento permanente no mesmo, assim como o Brasil.  

d) O Conselho de Segurança possui como uma de suas atribuições as responsabilidades sobre a 
segurança mundial. Ele delibera sobre questões críticas que possam afetar a estabilidade do 
sistema internacional, podendo autorizar uma intervenção militar ou missões de paz em algum 
país.  

e) Dos 15 (quinze) membros do Conselho de Segurança, somente 3 (três) membros permanentes 

(Estados Unidos, China e Reino Unido) possuem poder de veto, o que significa que eles podem 

indeferir qualquer resolução proposta pelos demais membros do Conselho. 

 
10 - (Enem) Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais 
frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram 
usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. 

HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Cia. das Letras, 1999 (adaptado). 

 
O conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no(a)  
 
a) formação do mundo bipolar.    
b) aceleração da integração regional.    
c) eliminação dos regimes autoritários.    
d) difusão do fundamentalismo islâmico.    
e) enfraquecimento dos movimentos nacionalistas.    

 

 
 
Respostas:  
 
01) C / 02) E / 03) C / 04) E / 05) E / 06) B / 07) B /  08) D / 09) E / 10 - A 


