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1) (Uerj 2018)

Star Trek ou “Jornada nas Estrelas”, um clássico da ficção científica, completou 50 anos de existência em
2016. A série mostrava as aventuras da tripulação da nave USS Enterprise no século XXIII, com mundos e
raças alienígenas convivendo. Ao fazer analogias com situações da época, abordava questões sociais
contemporâneas em um contexto futurista.
O elenco era bem diferenciado, apresentando uma mulher negra, um asiático e um russo, que trabalhavam
juntos e com papéis de destaque. O monólogo de introdução em cada episódio afirmava: “Estas são as
viagens da nave estelar Enterprise. Em sua missão de cinco anos, para explorar novos mundos, para
pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve”.
Adaptado de gamehall.uol.com.br.

O desenvolvimento dos conhecimentos no campo da astronomia amplia a visão cósmica, como lembra o
texto do físico Marcelo Gleiser, e as novas possibilidades de intervenção humana repercutem na produção de
textos e filmes de ficção científica, a exemplo da série televisiva “Jornada nas Estrelas”.
De acordo com a reportagem, os episódios da série fizeram analogias com situações das décadas de 1960 e
1970 ao tematizar os seguintes tópicos:
a) avanço científico e controle territorial
b) corrida espacial e diversidade étnica
c) uniformização cultural e expansionismo militarista
d) globalização econômica e dominação imperialista
2) (Espm 2019) A península em questão é caraterizada atualmente pela:

a) existência de uma guerra civil impulsionada por diferenças étnicas.
b) estabilidade política motivada pelo forte desenvolvimento econômico dos dois Tigres Asiáticos.
c) disputa entre as potências globais pelo controle das jazidas petrolíferas.
d) recente reunificação dos países que estavam separados desde a divisão nos anos 1960.
e) tensão política produzida pela provável produção de armas de destruição em massa.
3) (Uel 2019) Analise o mapa a seguir.

Como base no mapa e nos conhecimentos da geopolítica mundial no século XX, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.
(
) O término da Segunda Guerra Mundial inaugurou o período denominado Guerra Fria marcado pelo
confronto ideológico entre a URSS e os EUA, gerando diversos conflitos por disputas de territórios.
(
) Fidel Castro se aproximou do bloco socialista, do qual nasceu um plano que levou a uma das maiores
crises políticas da Guerra Fria: o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos (1962), designado
como a Crise dos Mísseis em Cuba.
(
) A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) é uma aliança militar fundada no princípio da
segurança coletiva com o objetivo de manter a paz entre os países membros e a democracia dentro deles.
(
) A corrida armamentista constitui-se em uma característica secundária deste período, já que a questão
central da geopolítica, pós Segunda Guerra Mundial, foi a disseminação da organização espacial mundial
multipolar.
(
) A designação de “fria” vinculou-se a um período geopolítico no qual se destacava a abstenção das
superpotências nos conflitos militares nas áreas periféricas do mundo, de forma que os norte-americanos e os
soviéticos se desvincularam de guerras localizadas em outras partes do mundo.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F.
b) V, V, F, F, F.
c) V, F, F, V, V.
d) F, F, V, V, V.
e) F, F, F, V, V.
4) (Enem PPL 2019) Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas
(CPAQ) marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para
assinaturas em Paris, em janeiro de 1993, após cerca de duas décadas de negociações na Conferência do
Desarmamento em Genebra, a CPAQ entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a I Conferência dos
Estados-Partes na CPAQ, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um
“momentoso ato de paz”. Disse: “O que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as
futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum respeito por si
mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais”.
BUSTANI, J. M. A Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas: trajetória futura. Parcerias Estratégicas, n. 9, out. 2000.

O que a Convenção representou para o cenário geopolítico mundial?
a) Esgotamento dos pactos bélicos multilaterais.
b) Restrição aos complexos industriais militares.
c) Enfraquecimento de blocos políticos regionais.
d) Cerceamento às agências de inteligência estatal.
e) Desestabilização das empresas produtoras de munições.
5) (Uece 2019) Atente para o seguinte excerto sobre a geopolítica do século XXI:
“Devido a todo o seu potencial econômico, enorme população e localização geográfica próxima, a China, a
Índia e a Rússia desempenham um papel estabilizador na política mundial, (...) que permite também aos três
países solucionarem determinados problemas entre si através do diálogo”.
Fonte: Sputnik Brasil. 16 de junho de 2019. Disponível em: https://br.sputniknews.com/mundo/2019061614069035-estariam-russiachina-e-india-preparando-respostaconjunta-aos-eua/

Considerando o excerto acima e o que se sabe sobre a geopolítica do século XXI, é correto afirmar que
a) os Estados Unidos encaram o fortalecimento da cooperação entre China e Rússia como uma ameaça à
sua hegemonia política mundial.
b) a Rússia, um histórico agente da geopolítica mundial, alterou suas estratégias diplomáticas com a Europa
e com os Estados Unidos e não mais se coloca como uma potência capaz de confrontar os interesses do
ocidente.
c) o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem estimulado o aumento das tarifas sobre as importações da
China, e em resposta, Pequim amplia sua relação comercial com os Estados Unidos.
d) com Donald Trump na presidência, os Estados Unidos esboçam uma aproximação diplomática e comercial
com a China, a Índia e a Rússia.
6) (Upf 2019) “A primeira metade do século XX foi marcada por devastadoras guerras entre Estados. A
segunda metade, porém, no contexto da Guerra Fria, teve como característica o acirramento de conflitos civis,
muitos dos quais se prolongam até os dias atuais.”
(TERRA; ARAÚJO; GUIMARÃES. Geografia Conexões: estudos de geografia geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2015, p. 636)

A partir dos seus conhecimentos sobre os conflitos regionais na ordem global, analise os itens a seguir.
I. Culturalmente distintos dos povos dos países onde vivem, os curdos reivindicam um Estado próprio. Vivem,
em sua maioria, na Turquia e extrapolam as fronteiras desse país, ocupando áreas do Iraque, do Irã, da Síria,
da Armênia e do Azerbaijão.
II. Desde 2011, a Síria vive uma sangrenta guerra civil, e a população, na busca de maior liberdade
democrática, iniciou uma revolta contra o governo. A Rússia apoia o atual regime sírio, como forma de manter
sua influência no Oriente Médio.
III. A Caxemira é um país localizado entre Paquistão, China e Índia. A população da Caxemira deseja a
unificação com a Índia, porém, os interesses nucleares na região levaram a uma série de enfrentamentos

com os vizinhos.
IV. Em 1948, Israel declarou sua independência, dissolvendo o Estado árabe-palestino e incorporando ao seu
território as terras palestinas conquistadas. O conflito entre israelenses e palestinos perdura até os dias
atuais.
Está correto o que se afirma em
a) II, III e IV, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I e II, apenas.
d) III, apenas.
e) I, II, III e IV.
7) (Fatec 2019) No final da década de 1940, a Alemanha foi dividida em duas: a República Federal Alemã
(RFA), ou Alemanha Ocidental, capitalista; e a República Democrática Alemã (RDA), ou Alemanha Oriental,
socialista. No início dos anos 1960, a cidade de Berlim, na Alemanha, foi dividida por um muro.
A construção desse muro
a) aumentou as disputas geopolíticas, econômicas e militares entre a França e o Reino Unido, principais
adversários durante a Guerra Fria.
b) dividiu a Europa em dois blocos distintos: a Europa do Leste, aliada dos Estados Unidos; e a Europa do
Oeste, aliada da União Soviética.
c) separou fisicamente as Alemanhas e foi construído para impedir o contrabando de livros e de armamentos
entre os lados Ocidental e Oriental.
d) reforçou a divisão da cidade de Berlim em dois lados distintos e tinha a intenção de coibir a fuga de
alemães orientais para a Alemanha Ocidental.
e) inviabilizou o governo nazista, até então presente na Alemanha Oriental, obrigando seus líderes a pedirem
asilo político na Alemanha Ocidental.
8) (Enem PPL 2019) TEXTO I
A adesão da Alemanha à Otan
A adesão da Alemanha Ocidental à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) há 50 anos teve como
pano de fundo o conflito entre o Ocidente e o Leste da Europa e o projeto da integração europeia. A adesão
da República Federal da Alemanha foi um passo importante para a reconstrução do país no pós-guerra e
abriu o caminho para a Alemanha desempenhar um papel relevante na defesa da Europa Ocidental durante a
Guerra Fria.
HAFTENDORN, H. A adesão da Alemanha à Otan: 50 anos depois. Disponível em: www.nato.int. Acesso em: 5 out. 2015 (adaptado).

TEXTO II
Otan discute medidas para deter os jihadistas no Iraque e na Síria
O regime de terror imposto pelos islamitas radicais no Oriente Médio alarma a Otan tanto ou mais que a
Rússia, ainda que a estratégia para detê-los ainda seja difusa. O avanço do chamado Estado Islâmico, que
instalou um califado repressor em zonas do Iraque e da Síria, comandou boa parte das reuniões bilaterais
que mantiveram os líderes da organização atlântica no País de Gales.
ABELLÁN, L. Otan discute medidas para deter os jihadistas no Iraque e na Síria. Disponível em: http://brasil.elpais.com. Acesso em: 5
out. 2015.

As diferentes estratégias da Otan, demonstradas nos textos, são resultantes das transformações na
a) composição dos países-membros.
b) localização das bases militares.
c) conformação do cenário geopolítico.
d) distribuição de recursos naturais.
e) destinação dos investimentos financeiros.

9) (Unioeste 2017) Sobre a regionalização do espaço mundial, analise as afirmativas a seguir e atribua V
para as verdadeiras e F para as falsas:
(
) Com o auge da globalização, qualquer região deve ser estudada como uma unidade homogênea, que
não possui diversidades internas, nem relação com outros espaços.
(
) O continente americano, do ponto de vista socioeconômico, divide-se em América Anglo-Saxônica, que
reúne os dois únicos países desenvolvidos do continente, e América Latina, detentora de um grande número
de países marcados pela homogeneidade no que diz respeito à sua inserção econômica no mundo.
( ) O espaço geográfico mundial no período da Guerra Fria (1945-1991) estava regionalizado em blocos de
acordo com as condições socioeconômicas dos países integrantes e o sistema adotado por influência das
superpotências. Desse modo, o mundo estava regionalizado em Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro
Mundo.
(
) No período atual, uma das maneiras de se regionalizar o Planeta é em Norte (desenvolvido) e Sul
(subdesenvolvido) e também em blocos econômicos regionais.
( ) Durante o Imperialismo (1845-1945), a regionalização do espaço mundial agrupava os países de acordo
com sua capacidade econômica e a influência política e militar que exerciam no cenário mundial. Assim, o
mundo estava regionalizado em Países Centrais e Países Periféricos.
A partir da análise acima, assinale a sequência CORRETA.
a) F – V – V – F – F
b) V – F – V – F – F
c) F – V – F – F – F
d) V – V – V – V – F
e) F – F – V – V – V
10) (Fatec 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.
Um fato marcante que ocorreu em território europeu que indica a tensão da disputa bipolar foi a
a) criação de pequenos Estados como o Vaticano, Andorra, San Marino e Liechtenstein, imposta pelos
Estados Unidos, como forma de dificultar a circulação de tropas soviéticas no continente.
b) constituição da União Europeia, incentivada pela União Soviética, para conter a entrada de capitais
estadunidenses que pudessem atrair as frágeis economias da Europa Oriental.
c) 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.
d) ocupação da Hungria e da Tchecoslováquia por tropas britânicas, na tentativa de inibir a expansão de
revoltas populares contra o capitalismo.
e) aplicação do welfare state (Estado do Bem-Estar Social), organizado pela Polônia, no sentido de evitar
conflitos bélicos no continente.
11) (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.

12) (Upf 2015) Desde o final da Segunda Guerra, o mundo passou por importantes mudanças geopolíticas e
econômicas. Durante a Guerra Fria, a ordem internacional foi marcada pela bipolarização de poder entre
Estados Unidos e União Soviética enquanto diferentes arranjos espaciais se sucediam.
Analise as afirmações e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(
) A Alemanha ficou dividida entre República Federal da Alemanha (capitalista) e República Democrática
Alemã (socialista).
(
) A Europa esteve dividida sob a égide das duas grandes potências, separada pela chamada “Cortina de
Ferro”: a Europa Ocidental, sob influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, sob influência da União
Soviética.
(
) A desintegração geopolítica e territorial da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) deu origem a
12 países autônomos, situados entre a Europa e a Ásia.
(
) A península coreana materializa até os dias atuais os resquícios da disputa bipolar, com a divisão do
território em Coreia do Norte e Coreia do Sul.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) V – V – F – V.
b) V – V – F – F.
c) V – F – V – F.
d) F – V – F – V.
e) F – F – V – F.
Gabarito:
Resposta da questão 1:
[B]
[Resolução do ponto de vista da disciplina de História]
As décadas de 1960 e 1970 fazem parte do contexto global da Guerra Fria. Esta, por sua vez, apresentou ao
mundo, durante a chamada coexistência pacífica, a Corrida Espacial, momento no qual EUA e URSS
duelaram para provar que lado tinha mais desenvolvimento tecnológico, através da tentativa de chegar ao
espaço.
Além disso, nos EUA, especificamente, as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela luta da população
negra pela ampliação dos seus direitos civis.
Por isso, o filme citado tratou dos assuntos apresentados na alternativa [B].
[Resolução do ponto de vista da disciplina de Geografia]
A alternativa [B] está correta porque ao retratar as viagens espaciais sob a liderança de uma equipe
multiétnica, o seriado abordava as questões da corrida espacial e da diversidade étnica reportando
respectivamente à questão da guerra fria e a temas notáveis da época como o racismo e o feminismo,
contemporâneas nas discussões da atualidade. As alternativas incorretas são: [A], porque embora o avanço
científico e o controle territorial sejam temas abordados na série, estes não correspondem ao comando do
enunciado que é a diversidade étnica; [C], porque a série aborda a diversidade cultural e não a uniformização;
[D], porque a série não aborda a globalização.
Resposta da questão 2:
[E]
O mapa representa a Península Coreana, dividida entre Coreia do Sul (capitalista) e Coreia do Norte
(socialista) desde a década de 1950 com a Guerra da Coreia. A Coreia do Norte é uma ditadura personalista
liderada pelo ditador Kim Jong Un. O país desenvolve um programa nuclear e de mísseis (curto, médio e
longo alcance) com fins bélicos. A Coreia do Norte desenvolveu armas nucleares a partir da hostilidade dos
Estados Unidos no governo de George W. Bush no início dos anos 2000, que classificou o país como
integrante de um suposto “eixo do mal”. Os adversários geopolíticos principais da Coreia do Norte são os
Estados Unidos, a Coreia do Sul e do Japão. A China e a Rússia apresentam uma relação geopolítica mais
amistosa com a Coreia do Norte. Após um período de muita tensão, a partir de 2018, observou-se uma
aproximação diplomática com os Estados Unidos (gestão Trump) e Coreia do Sul.
Resposta da questão 3:

[A]
(VERDADEIRO) – A ordem bipolar ou guerra fria estendeu-se do fim da segunda guerra mundial até a
década de 1990 com o desmonte da URSS.
(VERDADEIRO) – A aproximação de Fidel à URSS leva à Crise dos Mísseis, momento em que a insistência
dos EUA na retirada dos mísseis e da URSS em sua manutenção, podia ter deflagrado a terceira guerra
mundial.
(VERDADEIRO) – A OTAN foi criada como uma forma de deter o avanço soviético, haja vista ser formada
pelas potencias capitalistas do período bipolar.
(FALSO) – A corrida armamentista foi uma das principais características do período, constituindo a base de
oposição entre as potências mundiais no período bipolar.
(FALSO) – Uma das características da guerra fria são as “guerras proxy” ou “guerras por procuração” que
veiculavam o envolvimento indireto das superpotências.
Resposta da questão 4:
[B]
A Convenção para a Proibição de Armas Químicas foi muito importante para coibir a proliferação de armas de
destruição em massa que podem resultar em numerosas vítimas durante conflitos bélicos. A OPAC
(Organização para Proibição de Armas Químicas), localizada em Haia, Países Baixos, foi importante no
desmantelamento do arsenal químico da Síria em conflito durante a guerra civil recente.
Resposta da questão 5:
[A]
A alternativa [A] está correta porque a aliança entre China e Rússia cria um polo econômico e militar
fortalecido, alterando a relação de poder em nível mundial. As alternativas incorretas são: [B], porque a
Rússia desempenha o papel de oposição aos EUA; [C], porque os EUA aumentaram as tarifas sobre os
produtos chineses iniciando uma guerra comercial em 2019; [D], porque Trump adota uma postura
isolacionista e protecionista, afastando-se das principais potências.
Resposta da questão 6:
[B]
O item [lll] está incorreto, a Caxemira é uma região montanhosa, com importantes recursos hídricos e com
maioria de população muçulmana sunita, cujo território está distribuído pelo Paquistão, Índia e China.
Todavia, a Índia acusa o Paquistão de apoiar o separatismo na parte indiana da Caxemira com o objetivo de
anexar a região no futuro. Índia e Paquistão são potências nucleares e não signatárias do TNP (Tratado de
Não Proliferação Nuclear).
Resposta da questão 7:
[D]
Durante a antiga ordem mundial bipolar da Guerra Fria (1945-1991), várias nações tiveram seus territórios
divididos em dois Estados com orientação política e ideológica diferentes: Alemanha, Coreia, China, Vietnã e
Iêmen. A Alemanha foi dividida entre Alemanha Ocidental / RFA (capitalista) e Alemanha Oriental / RDA
(socialista). A cidade de Berlim também foi dividida entre Ocidental e Oriental pelo muro de Berlim construído
a partir da década de 1960. O muro tinha inclusive a função de dificultar qualquer fluxo populacional entre as
Alemanhas.
Resposta da questão 8:
[C]
A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) foi criada em 1949 como aliança militar capitalista em
oposição ao bloco socialista integrado pela União Soviética e países do Leste Europeu no contexto da ordem
geopolítica bipolar da Guerra Fria. A OTAN é formada pelos Estados Unidos, Canadá, países da Europa
Ocidental e Turquia. Com o término da Guerra Fria a partir da década de 1990, a OTAN mudou a prioridade
de sua atuação, se concentrando em conflitos regionais e no combate ao terrorismo, participando de
intervenções militares em países como a antiga Iugoslávia (1999) e Afeganistão (2001). A OTAN também

ampliou o número de membros com uma expansão em direção ao Leste Europeu, antiga área de influência
soviética. A expansão incomoda a Rússia, país que deseja a OTAN distante de suas fronteiras.
Resposta da questão 9:
[E]
[F] A despeito do processo de integração mundial, as regiões mantém suas especificidades e diversidades.
[F] Os países latino-americanos apresentam diversidade quanto à sua posição na Divisão Internacional do
Trabalho, a exemplo da diferença entre Brasil industrializado e Haiti periférico.
[V] Na ordem bipolar, a regionalização adotada baseava-se em critérios socioeconômicos e ideológicos.
[V] A partir da ordem multipolar, a regionalização adotada define-se pela Linha da Pobreza separando os
países em Norte e Sul.
[V] Rosa Luxemburgo foi a defensora dessa regionalização adotada por inúmeros movimentos revolucionários
no início do século XX.
Resposta da questão 10:
[C]
Uma das consequências da Guerra Fria foi a divisão de nações entre 2 estados com orientação política e
socioeconômica diferentes. Foi o caso da Alemanha, dividida entre Ocidental (capitalista) e Oriental
(socialista). Berlim também foi dividida a partir da década de 1960 entre ocidental e oriental.
Resposta da questão 11:
[C]
No caso da Iugoslávia, os fatores que levaram a fragmentação territorial foram: a crise econômica do
socialismo real e as rivalidades étnicas e religiosas. O processo foi violento, uma vez que a Sérvia foi
contrária à fragmentação do país e teve atritos com várias das regiões separatistas. Na Bósnia-Hezergovina
aconteceu uma guerra civil entre sérvios (desejavam a permanência na Iugoslávia) e croatas e muçulmanos
(reivindicavam a independência). A Iugoslávia fragmentou-se em: Eslovênia, Croácia, Bósnia-Hezergóvina,
Macedônia, Kosovo, Sérvia e Montenegro.
Resposta da questão 12:
[A]
(VERDADEIRA) Após a segunda guerra, a vitória dos aliados sobre as potencias do eixo, resulta em acordos
que levam à divisão da Alemanha em quatro territórios, administrados pelos países aliados e posteriormente,
agrupados em dois países onde o Muro de Berlim representava o maior símbolo da guerra fria.
(VERDADEIRA) A divisão da Europa em duas porções, sendo a ocidental capitalista e, a oriental a socialista
compõe o cenário do mundo bipolarizado por EUA e URSS.
(FALSA) A desintegração da URSS deu origem à Comunidade dos Estados Independentes.
(VERDADEIRA) A divisão da península coreana compôs-se como um dos símbolos da guerra fria, sendo a
Coreia do Norte, um dos últimos resquícios do socialismo.

