SE18 - Geografia
LGEO1B2 - Construção do sistema mundo: Guerra Fria / Ordenamento
Geopolítico II

Questão 1
(Uftm 2012) A ordem mundial baseada na bipolaridade foi desmontada durante os anos 1990. Com o
término da Guerra Fria, compôs-se um novo cenário político, econômico e social, no qual

a) as zonas de tensão foram controladas pelas políticas monetárias da União Europeia.
b) as chamadas forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) realizaram, junto ao exército
russo, operações militares nos países aliados ao regime soviético.
c) os conflitos étnico-culturais e religiosos deram lugar ao enfrentamento entre Estados nacionais.
d) a nova ordem mundial restabeleceu um período de paz e solidariedade entre os povos.
e) os conflitos deixaram de ter a conotação ideológica capitalismo versus socialismo.
f) não sei.

Questão 2
(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. Sobre a reordenação ocorrida na economia-mundo no citado período, afirma-se que:

a) a doutrina Truman e o Plano Marshall foram criados no início da Guerra Fria e tinham como
objetivos sustentar governos pró-orientais no combate ao capitalismo.
b) 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.
c) com a queda do muro de Berlim, foi extinto o acordo que criou a Comunidade dos Estados
Independentes (CEI) em substituição ao império vermelho, que fez frente ao capitalismo do mundo
inteiro.
d) a reconstrução do Japão, no pós guerra, e sua pujança econômica até os anos de 1980, aliada à
consolidação da União Europeia, com base na economia de Portugal e França, dão origem ao mundo
multipolar.
e) na nova ordem mundial, a China desponta como um dos países economicamente mais poderosos,
fazendo frente à hegemonia americana, que se fortaleceu política e economicamente após os
atentados de 11 de setembro de 2001.

f) não sei.

Questão 3
(Ufpel 2005) Com o fim da Guerra Fria, estabeleceu-se uma "nova ordem mundial" que substituiu o
conflito "Leste-Oeste" do sistema bipolar por uma nova divisão dos países do mundo. Uma das formas
de organização dessa nova ordem apresenta o mundo dividido entre países do Norte, desenvolvidos
(ricos) e do Sul, subdesenvolvidos (pobres).
O mapa a seguir mostra a divisão do mundo sob a ordem "Norte - Sul".

Com base nas informações anteriores e em seus conhecimentos, é correto afirmar que

a) existe, nos países do Norte, desenvolvidos, uma distribuição equitativa entre as populações rural e
urbana, sendo a sociedade de consumo altamente expressiva.
b) a desigualdade entre algumas regiões é cada vez maior. A África subsaariana, por exemplo, está
cada vez mais afastada da economia global, apesar de despertar interesse como região consumidora e
opção de investimento de capital especulativo.
c) o chamado conflito "Norte x Sul" é de natureza econômica, portanto, diferente do extinto conflito
"Leste x Oeste", de natureza geopolítica.
d) governos de países em desenvolvimento, com finalidade de aumentar a sua capacidade de
negociação com os países do Norte, nos organismos internacionais, têm buscado ampliar a cooperação
Sul-Sul, através da constituição de associações como a ALCA e o NAFTA.
e) a demarcação Norte-Sul, apesar de ser de natureza essencialmente geopolítica e econômica,
estabelece também uma divisão entre duas áreas ecológicas, a temperada e a tropical.
f) não sei.

Questão 4
(Fgv 2012) O trecho a seguir foi extraído da Carta de São Francisco, de 26 de junho de 1945,
documento de fundação da Organização das Nações Unidas (ONU).
Art. 12, 2,: O Secretário-Geral, com o consentimento do Conselho de Segurança, comunicará à
Assembleia Geral, em cada sessão, quaisquer assuntos relativos à manutenção da paz e da segurança

internacionais que estiverem a ser tratados pelo Conselho de Segurança, e da mesma maneira dará
conhecimento de tais assuntos à Assembleia Geral, ou aos membros das Nações Unidas, se a
Assembleia não estiver em sessão, logo que o Conselho de Segurança terminar o exame dos referidos
assuntos.
Considerando que o projeto político-diplomático da ONU está relacionado à manutenção da paz e da
segurança nas relações internacionais, com base da igualdade jurídica (isonomia) entre os 193 países
membros, é CORRETO afirmar:

a) O princípio da igualdade jurídica entre os Estados-membros da ONU é plenamente garantido, pois
todas as decisões são tomadas no plenário da Assembleia Geral da ONU, da qual participam os 193
membros.
b) Desde o final da II Guerra Mundial, a ONU tem conseguido, com autoridade e respeito aos direitos
humanos, solucionar as controvérsias e evitar a proliferação das guerras nas diversas partes do
mundo.
c) No caso das duas Guerras do Golfo (1990 e 2002), a ONU exigiu dos EUA e de seus aliados a plena
obediência às convenções internacionais sobre os direitos dos prisioneiros de guerra, a interdição do
uso de armamentos químicos, das torturas e de outros crimes de guerra.
d) Todos os Estados-membros possuem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU,
“retratando a nova ordem mundial, multipolar, subsequente ao fim da Guerra Fria”.
e) O Conselho de Segurança da ONU possui cinco membros permanentes, com poder de veto, e
delibera sobre a tutela e proteção da paz e segurança nas relações internacionais, ou a provocação de
conflagrações legalizadas perante o direito internacional.
f) não sei.

Questão 5
(Uern 2015) Com o fim do bloco socialista, há uma nova reorganização geopolítica no mundo. Sobre o
processo de reorganização mundial do pós-Guerra Fria, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Em 1991, em meio às transformações que ocorriam no mundo como resultado do fim da ordem
bipolar, os representantes dos 12 membros da CEE assinaram o Tratado de Maastricht, estabelecendo,
entre outras diretrizes, a implantação do euro como moeda única.
b) A nova ordem mundial é caracterizada pela multipolarização assentada na força econômica de
determinados países. Os novos padrões de poder compreendem, portanto, a disponibilidade de
capitais, o avanço tecnológico, a qualificação da mão de obra e o nível de produtividade.
c) Nos países do Leste Europeu, a transição da economia planificada para a economia de mercado
ocorreu de forma semelhante entre as nações. Alguns países tiveram seus territórios fragmentados e
novos territórios foram gerados. É o caso da Iugoslávia que, utilizando de forma pacífica, não
apresentou graves conflitos e conseguiu se dividir segundo linhas étnicas e culturais.
d) A Rússia vivenciou uma grave crise econômica na transição do sistema socialista para o capitalista.
O agravamento da crise levou a renúncia de Boris Ieltsin, em 1999. Entretanto, Vladimir Putin,
funcionário do antigo serviço secreto russo na época da URSS, assumiu o poder e conseguiu controlar

a crise. Sua reorganização econômica junto com seu poderio bélico e sua força política conseguiram
mantê-la com status de potência.
e) não sei.

Questão 6
(Ufscar 2008) Existem controvérsias a respeito da nova ordem mundial. Para uns, ela seria uni ou
monopolar; para outros, ela seria multipolar. Considere o exposto e assinale a alternativa que é
indiscutivelmente correta.

a) O poderio militar norte-americano, sem competidores, é um argumento a favor de definição da nova
ordem como multipolar.
b) A unificação europeia, a recuperação econômica do Japão e a enorme expansão da China são fatores
que pesam a favor do argumento da monopolaridade da nova ordem mundial.
c) O avanço da globalização fortalece a ideia de um mundo unipolar.
d) O sucesso da primeira guerra do Golfo, de 1991, sugeriu, momentaneamente, que os Estados
Unidos poderiam desempenhar o papel de superpotência solitária e com uma estratégia unilateral.
e) O fato de alguns países - Japão, Índia, Brasil e África do Sul - pleitearem uma vaga permanente no
Conselho de Segurança da ONU é mais um indicador da monopolaridade no sistema internacional.
f) não sei.

Questão 7
(Uepa 2015)
UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL
“Neste começo de século, assistimos a uma reformulação de fronteiras e influências políticoeconômicas no mundo. Essa nova forma de organização mundial, baseada na existência de redes,
fluxos e conexões, exige mudanças no método [...] de agrupar e separar territórios. [...]
Essa nova era é marcada pelo advento da globalização e da internet, que permitiu maior integração
internacional e criou um novo espaço [...], o “território-mundo”, composto de uma sociedade mundial
que compartilha os mesmos valores. A integração cada vez maior dos Estados e a soberania de um
país através de um grupo [...] são demonstradas pela força dos blocos econômicos, que estabelecem
uma concorrência acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. [...]
Identifica-se um novo movimento de regionalização do espaço contemporâneo a partir de redes
integradas ilegais de poder, como o tráfico de drogas e o terrorismo globalizado [...] e a
reconfiguração dos territórios devido a mudanças nas relações de poder e ao hibridismo cultural”.
(Adaptado de Ciência Hoje On-line. In: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/um-momento-dedesordem-mundial. Acesso em: 23/08/14.)
No final da década de 80, teve fim a bipolarização, trazendo ao espaço mundial uma regionalização
que configura novas áreas de poder e um intenso processo de mudanças nas relações socioeconômicas
entre os países. Conforme o texto, algumas implicações marcam o surgimento de uma nova ordem
mundial. Nesse sentido, é correto afirmar que:

a) a ordem multipolar evidencia novos atores sociais que, no processo produtivo, desempenham
funções principalmente comerciais, promovendo o fortalecimento e avanço do sistema capitalista no
espaço mundial.
b) no período pós Guerra Fria, vários países latino-americanos foram incentivados pelos E.U.A a
formar blocos econômicos mundiais para fazer frente à hegemonia sociopolítica de Cuba sobre o
espaço mundial.
c) no inicio da década de 90, o mundo tornou-se multipolar, momento no qual emergiram várias
potências econômicas, o que homogeneizou as relações de poder das superpotências nas diversas
áreas de influência no espaço mundial.
d) na nova ordem mundial, os blocos econômicos regionais se apresentam como uma forma de
resistência frente ao avanço do mundo globalizado e aos acordos políticos que priorizam o
fortalecimento dos países subdesenvolvidos.
e) a queda do Muro de Berlim representou o fim da era bipolar, desencadeando a extinção das
fronteiras, dos conflitos étnicos, políticos e econômicos em função da mundialização de uma
sociedade.
f) não sei.

Questão 8
(Uepa 2015)
UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL
“Neste começo de século, assistimos a uma reformulação de fronteiras e influências políticoeconômicas no mundo. Essa nova forma de organização mundial, baseada na existência de redes,
fluxos e conexões, exige mudanças no método [...] de agrupar e separar territórios. [...]
Essa nova era é marcada pelo advento da globalização e da internet, que permitiu maior integração
internacional e criou um novo espaço [...], o “território-mundo”, composto de uma sociedade mundial
que compartilha os mesmos valores. A integração cada vez maior dos Estados e a soberania de um
país através de um grupo [...] são demonstradas pela força dos blocos econômicos, que estabelecem
uma concorrência acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. [...]
Identifica-se um novo movimento de regionalização do espaço contemporâneo a partir de redes
integradas ilegais de poder, como o tráfico de drogas e o terrorismo globalizado [...] e a
reconfiguração dos territórios devido a mudanças nas relações de poder e ao hibridismo cultural”.
(Adaptado de Ciência Hoje On-line. In: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/um-momento-dedesordem-mundial. Acesso em: 23/08/14.)
De acordo com o texto, uma nova forma de regionalização veio caracterizar-se como uma desordem
mundial. Com o fim da Guerra Fria, a divisão por critério político-econômicos acentuou-se
impulsionada pelo avanço da globalização. Sobre esse processo é correto afirmar que:

a) a Divisão territorial do trabalho tem gerado mudanças na configuração do espaço mundial, que
possibilitaram a diminuição das disparidades na economia-mundo em que as regiões passaram a ter a
mesma influência político-social no processo de reordenação.
b) o Pós-Guerra Fria desencadeou mudanças de fronteiras trazendo alterações no sistema econômico,
ocasionando tensões étnicas e culturais, o que resultou em uma nova ordem mundial a partir do

interesse de potências internacionais.
c) com o fim da Guerra Fria, a ordenação do espaço mundial passou a ser multipolar, estabelecendo-se
melhores relações entre os países, o que eliminou as disparidades entre desenvolvidos e
subdesenvolvidos.
d) após a Segunda Guerra Mundial, o mundo tornou-se multipolar, com a disputa de vários polos de
poder, gerando uma igualdade socioeconômica entre os países, que se expressa pelo avanço do
sistema socialista no espaço mundial.
e) após a bipolarização, acentuou-se o choque ideológico entre o capitalismo e o socialismo,
culminando na formação de blocos econômicos, o que manteve os dois sistemas como grandes polos de
poder no cenário mundial até os dias atuais.
f) não sei.

Questão 9
(Enem 2006) Os mapas a seguir revelam como as fronteiras e suas representações gráficas são
mutáveis.

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

a) do fortalecimento geopolítico da URSS e de seus países aliados, na ordem internacional.
b) da crise do capitalismo na Europa, representada principalmente pela queda do muro de Berlim.
c) da luta de antigas e tradicionais comunidades nacionais e religiosas oprimidas por Estados criados
antes da Segunda Guerra Mundial.
d) do avanço do capitalismo e da ideologia neoliberal no mundo ocidental.
e) da necessidade de alguns países subdesenvolvidos ampliarem seus territórios.
f) não sei.

Questão 10
(Enem cancelado 2009) A figura apresenta diferentes limites para a Europa, o que significa que
existem divergências com relação ao que se considera como território europeu.

De acordo com a figura,

a) a visão geopolítica recente é a mais restritiva, com um número diminuto de países integrando a
União Europeia.
b) a delimitação da Europa na visão clássica, separando-a da Ásia, tem como referência critérios
naturais, ou seja, os Monteis Urais.
c) a visão geopolítica dos tempos da Guerra Fria sobre os limites territoriais da Europa supõe o limite
entre civilizações desenvolvidas e subdesenvolvidas.
d) a visão geopolítica recente incorpora elementos da religião dos países indicados.
e) a representação mais ampla a respeito das fronteiras da Europa, que engloba a Rússia chegando ao
oceano Pacífico, descaracteriza a uniformidade cultural, econômica e ambiental encontrada na visão
clássica.
f) não sei.

Questão 11
(Ufpr 2013) Rússia e China se opuseram a intervenções militares na Síria ao longo dos 17 meses de
um conflito sangrento entre rebeldes e as tropas leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad. Os dois
países vetaram três resoluções defendidas por Estados árabes e potências ocidentais no Conselho de
Segurança da ONU, que aumentariam a pressão sobre Damasco para encerrar a violência.
(Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/08/21. Acesso em 05 set.2012.)
Sobre os conflitos recentes do Oriente Médio, é correto afirmar:

a) Tais conflitos resultam do acomodamento de tensões geopolíticas que deram origem ao mundo
bipolar, representado pelo socialismo e pelo capitalismo, liberados pela União Soviética e pelos
Estados Unidos, respectivamente.
b) As manifestações que têm, sucessivamente, ocorrido no mundo árabe podem ser explicadas
notadamente como conflitos de ordem econômica, haja vista a dimensão que o petróleo possui para a
economia daqueles países.
c) O movimento conhecido como primavera árabe tem derrubado muitos governos no Oriente Médio,
mas não tem implicado mudanças na organização política desses países.
d) Após o término da Guerra Fria, conflitos internos, isto é, que ocorrem dentro de cada Estado-Nação,
passaram a ter efeitos regionais, motivo pelo qual Rússia e China vetaram as resoluções da ONU, que
envolviam potências ocidentais.
e) Os interesses e as estratégias geopolíticas globais de potências ocidentais e orientais dependem do
equilíbrio regional que se estabelece no Oriente Médio.
f) não sei.

Questão 12
(Pucrj 2011) A organização observada no cartograma representa:

a) as nações europeias que adotaram o Euro como moeda.
b) a atual composição regional da União Europeia (UE).
c) as forças militares dos EUA na Europa da Guerra Fria.
d) o espaço militar europeu do século XXI (OTAN).

e) as 25 nações mais ricas do continente europeu.
f) não sei.

Questão 13
(Upf 2014) Observe a tira a seguir.

Supondo que a “dor na Ásia”, como informou a personagem Mafalda, seja causada por conflitos de
ordem diversa que marcaram os povos do continente asiático, analise as afirmativas a seguir e marque
a alternativa que apresenta informações corretas sobre ocorrências recentes desse continente.

a) Invasão do Kuwait pelo Iraque com o objetivo de controlar a produção de petróleo, o que promoveu
a projeção militar, política e econômica do país invasor.
b) Ocorrência de um suposto ataque de armas químicas na Síria, país localizado às margens do Golfo
Pérsico, o que desencadeou um conflito entre rebeldes e governo, o qual estava aliado a importantes
potências, como a Rússia e os Estados Unidos.
c) Disputa entre o Paquistão, com maioria muçulmana, e a Índia, com maioria hindu, pela área
fronteiriça da Caxemira, que, por sua vez, busca sua independência ou anexação ao Paquistão.
d) Divisão da Coreia em Coreia do Norte, aliada aos Estados Unidos, e Coreia do Sul, aliada à União
Soviética, como resultado da bipolaridade da Guerra Fria.
e) Construção de um muro de segurança, por iniciativa da Autoridade Palestina, entre Israel e a Faixa
de Gaza, com finalidade de isolar as comunidades judaicas e palestinas.
f) não sei.

Questão 14
(Fgv 2015) Os impasses sobre a Ucrânia elevaram tensões entre a Rússia e o Ocidente a níveis sem
precedentes desde a Guerra Fria. As autoridades americanas e europeias alertaram para a
possibilidade de a Rússia enfrentar sanções de amplo alcance em áreas como energia, finanças,
manufaturas e agronegócios.
O papel mais importante da Rússia, na economia global, refere-se à produção e exportação de

a) bauxita e urânio.
b) cana-de-açúcar e soja.
c) produtos da agropecuária (trigo e carne).
d) petróleo e gás natural.
e) armamentos e produtos microeletrônicos.
f) não sei.

Questão 15
(Pucrj 2014)

A charge representa uma tensão geopolítica presente no mundo desde o período da Guerra Fria e que
atinge significativamente a Bacia do Pacífico. Tal tensão recrudesceu devido à:

a) realização de uma guerra regional entre os EUA e a Coreia do Norte, nos anos de 1980, pelo
controle da Coreia do Sul.
b) desobediência do líder norte-coreano Kim Jondesobediência do líder norte-coreano Kim Jong-un
frente à decisão da OTAN de ratificar o fim da produção de armas nucleares.
c) tentativa norte-coreana de ampliar o seu programa militar nuclear com o intuito de atacar os EUA e
Japão, e reunificar a Península da Coreia.
d) intervenção chinesa na guerra entre as duas Coreias, no ano 2000, o que reacendeu o desejo norteamericano de reduzir o poder da China na Ásia.
e) retomada das tensões entre a Coreia do Norte e os EUA após a decisão sul-coreana de se reunificar
com o norte socialista e ampliar o poderio chinês na região.
f) não sei.

