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1. (Acafe 2018) “Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial” (Trecho da
música Fora de Ordem, de Caetano Veloso)
Sobre as ordens mundiais ao longo da história, marque V para as afirmações verdadeiras e F
para as falsas e assinale a alternativa com a sequência correta.
(

) Até o início do Século XX, antes das duas grandes guerras, havia uma ordem mundial
multipolar, com várias potências coloniais rivalizando entre si, tendo o Reino Unido como
a mais poderosa.
( ) A partir do final da Segunda Guerra Mundial, duas superpotências passaram a dividir a
supremacia mundial: EUA e Alemanha, no período chamado “Guerra Fria”.
( ) Em 1945 houve a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, inaugurando
o início de uma ordem mundial totalmente capitalista.
( ) A fundação da União Europeia e o vertiginoso crescimento econômico da China,
passando a rivalizar com os EUA, deram impulso ao estabelecimento de uma ordem
mundial multipolar, a partir da década de 1990. Essa correlação das maiores forças
econômicas mundiais conta ainda com o Japão, importante potência asiática e com
ascensão dos países “emergentes”, entre eles o grupo chamado de BRICS, do qual o
Brasil faz parte.
( ) Em 1999 surgiu o G20, grupo composto pelas 19 maiores economias do mundo
acrescidas da União Europeia. Esse grupo de países ricos e de países emergentes
passou a constituir uma importante arena de discussões sobre questões políticas e
econômico-financeiras de interesse mundial.
a) V – V – F – F – F
b) F – V – F – V – F
c) V – F – F – V – V
d) F – F – F – V – V
2. (Mackenzie 2011)

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
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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.
3. (Uerj 2017)

Publicados originalmente na Argentina, entre os anos de 1964 e 1973, os quadrinhos da
Mafalda expressavam o olhar de seu autor sobre os acontecimentos da época.
Considerado aquele contexto geopolítico, a tirinha acima faz referência à seguinte estratégia
característica das grandes potências da época:
a) formação de áreas de influência
b) constituição de blocos de comércio
c) integração de mercados de consumo
d) estabelecimento de colônias de exploração
4. (Pucrj 2017)
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O cartograma apresenta a organização geopolítica de um país localizado hoje no centro do
continente europeu. O período geopolítico apresentado pelos símbolos que os representam é o
da(o)
a) Guerra Fria.
b) Entre Guerras.
c) República de Weimar.
d) Nova Ordem Mundial.
e) 2ª Guerra Mundial.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Leia o excerto para responder à(s) questão(ões) a seguir.
Dado que o Presidente eleito Donald Trump articulou uma visão coerente dos assuntos
externos, parece que os Estados Unidos devem rejeitar a maioria das políticas do período pós1945. Para Trump, a OTAN é um mau negócio, a corrida nuclear é algo bom, o presidente
russo Vladimir Putin é um colega admirável, os grandes negócios vantajosos apenas para nós,
norte-americanos, devem substituir o livre-comércio.
Com seu estilo peculiar, Trump está forçando uma pergunta que, provavelmente, deveria ter
sido levantada há 25 anos: os Estados Unidos devem ser uma potência global, que mantenha
a ordem mundial – inclusive com o uso de armas, o que Theodore Roosevelt chamou, como
todos sabem, de Big Stick?
Curiosamente, a morte da União Soviética e o fim da Guerra Fria não provocaram
imediatamente esse debate. Na década de 1990, manter um papel de liderança global para os
Estados Unidos parecia barato – afinal, outras nações pagaram pela Guerra do Golfo Pérsico
de 1991. Nesse conflito e nas sucessivas intervenções norte-americanas na antiga Iugoslávia,
os custos e as perdas foram baixos. Então, no início dos anos 2000, os americanos foram
compreensivelmente absorvidos pelas consequências do 11 de setembro e pelas guerras e
ataques terroristas que se seguiram. Agora, para melhor ou para pior, o debate está nas
nossas mãos.
Eliot Cohen. “Should the U.S. still carry a ‘big stick’?”. www.latimes.com, 18.01.2017. Adaptado.

5. (Unesp 2017) O texto identifica dois períodos distintos nas relações globais após o fim da
Guerra Fria. Tais períodos podem ser descritos da seguinte forma:
a) primeiro, uma fase de ordem mundial multipolarizada; depois, uma etapa marcada pela
atuação russa e estadunidense como mediadores em áreas de conflito.
b) primeiro, uma fase de constantes atentados terroristas na Europa; depois, uma etapa de
afirmação e consolidação da liderança industrial-militar estadunidense.
c) primeiro, uma fase de frequente intervencionismo norte-americano em conflitos regionais;
depois, uma etapa de dúvida quanto ao papel dos Estados Unidos no cenário global.
d) primeiro, uma fase de alianças e acordos comerciais entre países europeus e latinoamericanos; depois, uma etapa voltada à implantação de blocos econômicos regionais.
e) primeiro, uma fase de acelerado armamentismo russo e norte-americano; depois, uma etapa
de distensão e de estabelecimento de uma ordem mundial bipolarizada.
6. (Ufjf-pism 3 2015) Em 2014 a queda do Muro de Berlim completa 25 anos. Foi um fato
marcante e simbólico para a
geopolítica mundial, largamente debatido nos meios acadêmicos e representado também pelas
artes. Um dos filmes produzidos sobre o tema, em 2003 na Alemanha, é “Adeus Lênin”, dirigido
por Wolfgang Becker.
Ele conta a estória da mãe de Alex Kerner, uma alemã que entrou em estado de coma em
1989 e não acompanhou as transformações que seu país sofreu. No verão de 1990 ela recobra
a consciência, mas não pode sofrer emoções fortes. Alex tenta esconder da mãe a extinção do
Partido Socialista Único, fazendo parecer que a Berlim Oriental ainda existe. A ilusão funciona
por um bom tempo, mas chega o momento em que a verdade não poderá mais ser ocultada.
Essa verdade está relacionada:
Página 3 de 10

Interbits – SuperPro ® Web
a) à ditadura comunista que pôs fim ao Partido Socialista e cria o pluripartidarismo.
b) à dominação de Berlim por tropas soviéticas que a controlam inteiramente.
c) à unificação alemã que simboliza o fim da Guerra Fria e abertura dos mercados.
d) ao esfacelamento da Alemanha em pequenas repúblicas independentes.
e) ao crescente poder da União Soviética que passa a liderar a economia mundial.
7. (Ufu 2015) Durante quase 50 anos, a União Soviética foi o único país a fazer frente ao
poder econômico e militar dos Estados Unidos. Mesmo com o seu esfacelamento territorial e
político, no início da década de 1990, a Rússia ainda preserva parte do seu antigo poder.
Considerando o texto e os principais desafios enfrentados pela Rússia e a região onde ela está
localizada, é correto afirmar que
a) o intenso processo migratório entre a Rússia e as repúblicas autônomas é considerado de
grande importância para a economia local e tem promovido a unificação regional.
b) grande parte das indústrias da Rússia continua voltada à produção de armamentos e
veículos militares, o que a torna a maior fornecedora de material bélico no mundo.
c) a Rússia mantém a unidade territorial devido às melhorias nas condições socioeconômicas
da população e ao aumento da renda per capita nas repúblicas autônomas.
d) a Rússia, na atualidade, pode ser considerada um dos países com maior diversidade de
etnias convivendo em seu território e é o principal centro de poder político e militar na região.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

A partir da leitura e análise do texto, responda a(s) questão(ões).
UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL
“Neste começo de século, assistimos a uma reformulação de fronteiras e influências
político-econômicas 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.)

8. (Uepa 2015) 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 políticoeconômicos 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.
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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.
9. (Uepa 2014) O período geopolítico considerado bipolar se configurou como rearranjo do
espaço mundial delineado pelas duas nações vitoriosas do conflito, os Estados Unidos e a exUnião Soviética regionalizaram a terra não em critérios geográficos e sim ideológicos, criando
uma disputa inédita, entre dois modos distintos de produção. Em relação a essas disputas
ideológicas no período mencionado, é correto afirmar que o(s) a(s):
a) socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelos continentes através do
convencimento de uma sociedade justa e igualitária, contra os valores mercantis do
capitalismo.
b) Estados Unidos combateu o socialismo soviético, através da articulação com alguns países
asiáticos como o Japão, que desejava enviar armas nucleares para a ex-União Soviética,
após a catástrofe que sofrera na segunda guerra mundial.
c) bipolaridade teve como uma das principais lógicas a expansão do socialismo, fortemente
combatida pelo capitalismo, que tinha como uma de suas premissas atenuar os desníveis
socioeconômicos entre os países, o que foi fortemente combatido pelo capitalismo.
d) modo de produção capitalista e socialista divergiram pelas conquistas de áreas de influência,
ocasionando problemas políticos sem interferência nos acordos de não proliferação de
armas nucleares.
e) o espaço mundial sofreu uma divisão equilibrada, na medida em que a Europa, Ásia e
América optaram por aderir ao modo de produção capitalista e a África, Oceania e Antártida
ao socialista.
10. (Uerj 2014) Em 25 de junho de 1950, tropas da Coreia do Norte ultrapassaram o Paralelo
38, que delimitava a fronteira com a Coreia do Sul. Com a aprovação do Conselho de
Segurança da ONU, quinze países enviaram tropas em defesa da Coreia do Sul, comandadas
pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Após três anos de combate, foi assinado um
armistício em 27 de julho de 1953, mantendo a divisão entre as Coreias.
Adaptado de cpdoc.fgv.br.

O governo norte-coreano anunciou recentemente que não mais reconheceria o armistício
assinado em 1953, o que trouxe novamente ao debate o episódio da Guerra da Coreia.
O fator que explica a dimensão assumida por essa guerra na década de 1950 está
apresentado em:
a) mundialização do acesso a fontes de energia
b) bipolaridade das relações políticas internacionais
c) hegemonia soviética em países do Terceiro Mundo
d) criação de multinacionais japonesas no extremo Oriente
11. (Uea 2014) Na década de 1970, a União Soviética começou a apresentar baixo dinamismo
econômico e defasagem tecnológica em relação aos países capitalistas. Neste cenário, em
1985, Mikhail Gorbatchev iniciou reformas com o intuito de recolocar o país no mesmo patamar
dos concorrentes ocidentais, com medidas que promoveram
a) a criação da Comunidade dos Estados Independentes e a promoção da democracia.
b) a implantação da ditadura do proletariado e a condenação dos líderes da resistência.
c) a reestruturação da economia soviética e a abertura política da nação.
d) a estatização dos meios de produção e a elaboração de planos quinquenais.
e) a implantação do autoritarismo militar e o fechamento do Parlamento.
12. (Enem PPL 2013) O papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) alterou-se
desde sua origem em 1949. A Otan é uma aliança militar que se funda sobre um tratado de
segurança coletiva, o qual, por sua vez, indica a criação de uma organização internacional com
o objetivo de manter a democracia, a paz e a segurança dos seus integrantes. No começo dos
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anos de 1990, em função dos conflitos nos Bálcãs, a Otan declarou que a instabilidade na
Europa Central afetava diretamente a segurança dos seus membros. Foi então iniciada a
primeira operação militar fora do território dos países-membros. Desde então ela expandiu sua
área de interesse para África, Oriente Médio e Ásia.
BERTAZZO, J. Atuação da Otan no Pós-Guerra Fria: implicações para a segurança nacional e
para a ONU. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, jan.-jun. 2010 (adaptado).
Os objetivos dessa organização, nos diferentes períodos descritos, são, respectivamente:
a) Financiar a indústria bélica – garantir atuação global.
b) Conter a expansão socialista – realizar ataques preventivos.
c) Combater a ameaça soviética – promover auxílio humanitário.
d) Minimizar a influência estadunidense – apoiar organismos multilaterais.
e) Reconstruir o continente devastado – assegurar estabilidade geopolítica.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
Os itens falsos são o segundo e o terceiro: [F] (A partir da Segunda Guerra Mundial, a ordem
bipolar da Guerra Fria foi conduzida pelas superpotências socialista, União Soviética, e
capitalista, Estados Unidos) e [F] (a queda do muro de Berlim em 1989 e a fragmentação da
União Soviética são marcos do término da ordem bipolar e do início de nova ordem multipolar
marcada pela diversidade de potências, hegemonia da globalização capitalista e aumento dos
conflitos étnicos, religiosos, separatistas e do terrorismo).
Resposta da questão 2:
[E]
[I] CORRETA – A ONU é um organismo criado para agregar os países buscando conciliação e
atuação conjunta. Em sua estrutura formada por cinco órgãos principais, destaca-se o
Conselho de Segurança, cujos membros permanentes com direito de veto às decisões que
envolvem os conflitos e guerras correspondem às potencias vencedoras da 2ª Guerra
Mundial. Em razão do atual sistema de poder policêntrico, busca-se a ampliação do número
de membros desse órgão.
[II] CORRETA – O Acordo de Bretton Woods assinado em 1944 criou os instrumentos para a
regulação do sistema financeiro atual, com a criação do FMI e BIRD.
[III] CORRETA – As estruturas criadas pelo Acordo de Bretton Woods requerem mudanças
para um novo cenário geopolítico mundial
Resposta da questão 3:
[A]
Os quadrinhos da Mafalda refletem o período histórico vivido entre a década de 1960 e 1970, a
Guerra Fria entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado
pela União Soviética.
Resposta da questão 4:
[A]
O mapa mostra a nação alemã dividida em dois Estados com orientação política e ideológica
diferentes durante o período da Guerra Fria. Na porção oeste, a Alemanha Ocidental
(República Federal da Alemanha: capitalista) e na porção leste, a Alemanha Oriental
(República Democrática da Alemanha: socialista). O regime socialista entrou em colapso em
1989 simbolizado pela queda do muro de Berlim. A Alemanha foi reunificada em 1990.
Resposta da questão 5:
[C]
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História]
O primeiro período começa na queda da URSS (1991) e vai até o início dos anos 2000,
englobando a participação dos EUA em conflitos regionais, como a Guerra do Golfo e a Guerra
do Iraque.
O segundo período começa após o 11 de setembro (2001) e amplia-se no governo Barack
Obama, quando os EUA começam a ter sua interferência mundial contestada.
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia]
Após o término da ordem bipolar da Guerra Fria em 1991, os Estados Unidos emergiram como
potência dominante, isto é, com poderio econômico e militar muito superior as demais durante
a década de 1990. Naquele período, aconteceram intervenções pontuais dos EUA, a exemplo
da atuação da OTAN no conflito entre a antiga Iugoslávia (atual Sérvia) e Kossovo em 1999.
Nos anos 2000, após os atentados de 2011 promovidos pela Al Qaeda, o país enveredou por
uma política externa unilateralista com guerras preventivas no Afeganistão e Iraque com
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grande custo financeiro, em perdas de vidas humanas e em prestigio internacional. A partir de
2009, com Barack Obama, o país recuou das intervenções diretas e tendeu ao multilateralismo.
Resposta da questão 6:
[C]
A queda do muro de Berlim (1989) foi um dos principais símbolos do fim da Guerra Fria e da
ordem bipolar entre capitalismo e socialismo real. A queda representou o colapso do regime
socialista na Alemanha Oriental, abrindo caminho para a reunificação da Alemanha em 1990. A
fragmentação soviética em 1991 sepultou de vez a ordem bipolar. A partir de então, a nova
ordem mundial foi caracterizada pela dominância do capitalismo globalizado, pela
multipolaridade geopolítica e econômica, bem como pelo crescimento dos processos de
fragmentação (conflitos étnicos, religiosos, separatismo e terrorismo).
Resposta da questão 7:
[D]
Após a fragmentação da União Soviética, a Rússia sofreu uma acentuada crise econômica e
social na década de 1990. Na década de 2000, o país se recuperou em decorrência do
crescimento da economia advindo das exportações de petróleo e gás natural. A Rússia é hoje
uma potência emergente integrante do grupo BRICS e permanece como potência militar e
nuclear. O país apresenta maioria russa e diversas minorias étnicas e religiosas, além de
movimentos separatistas na Chechênia e Daguestão (repúblicas muçulmanas do Cáucaso). O
país detém importante influência geopolítica e econômica sobre parte das ex-repúblicas
soviéticas (blocos CEI e União Euroasiática), sendo ator relevante nas relações internacionais,
visto que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.
Resposta da questão 8:
[B]
O término da ordem bipolar da Guerra Fria foi caracterizado pelo declínio do modo de produção
socialista e pela fragmentação territorial de vários países, a exemplo da Iugoslávia,
Checoslováquia e União Soviética. As fragmentações foram decorrentes da crise econômica,
problemas políticos e conflitos étnicos e religiosos.
Resposta da questão 9:
[A]
A ordem bipolar foi marcada pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética,
caracterizada por uma disputa geopolítica (zonas de influência), econômica, ideológica e
militar. No caso do socialismo, o ideário era de uma sociedade igualitária, sem classes sociais.
Em oposição ao capitalismo, marcado pela produção de desigualdades. Todavia, o socialismo
também apresentava deformações do ideário original, uma vez que as classes dirigentes
detinham privilégios.
Resposta da questão 10:
[B]
Como mencionado corretamente na alternativa [B], a guerra da Coreia ocorreu no contexto da
guerra fria, período da geopolítica em que os Estados Unidos e a URSS exerciam a
hegemonia. Estão incorretas as alternativas: [A], porque a alternativa não descreve nenhum
sistema internacional de poder; [C], porque não ocorreu hegemonia soviética no terceiro
mundo, mas nos países socialistas; [D], porque a alternativa não descreve nenhum sistema
internacional de poder.
Resposta da questão 11:
[C]
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Em 1985, Mikhail Gorbachev iniciou reformas na União Soviética com o objetivo de evitar um
colapso socioeconômico e político, a glasnost (abertura política com a introdução de elementos
de democracia) e a perestroika (abertura econômica com a atração de investimentos
estrangeiros e formas de modernização da produção).
Resposta da questão 12:
[B]
Como mencionado corretamente na alternativa [B], a OTAN foi criada no contexto da guerra
fria com o objetivo de conter o expansionismo socialista, o que é referenciado na primeira
metade do texto, e atualmente, a organização reforça os interesses geopolíticos das potências
ocidentais, indicação da segunda metade do texto. Estão incorretas as alternativas: [A], porque
as referências da alternativa não correspondem aos objetivos da OTAN; [C], porque a
promoção de auxílio humanitário não corresponde ao objetivo atual da OTAN; [D], porque a
OTAN ampliava a influência estadunidense nos anos de guerra fria; [E], porque o objetivo da
OTAN não era reconstruir a Europa devastada pela 2ª guerra.
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7 ............. 139928 ..... Média ............ Geografia ...... Ufu/2015 .............................. Múltipla escolha
8 ............. 139680 ..... Média ............ Geografia ...... Uepa/2015 ........................... Múltipla escolha
9 ............. 133139 ..... Média ............ Geografia ...... Uepa/2014 ........................... Múltipla escolha
10 ........... 125288 ..... Média ............ Geografia ...... Uerj/2014 ............................. Múltipla escolha
11 ........... 133267 ..... Média ............ Geografia ...... Uea/2014 ............................. Múltipla escolha
12 ........... 131459 ..... Média ............ Geografia ...... Enem PPL/2013 ................... Múltipla escolha
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