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EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA RECUPERAÇÃO FINAL
1. Em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria?
A - No final da 1ª Guerra Mundial, quando ocorreu a expansão do socialismo para quase todos os países da América.
B - No momento seguinte ao final da 2ª Guerra Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética entraram em disputa
mundial pela hegemonia militar, política e econômica.
C - No final da década de 1980, com a crise do socialismo no leste europeu.
D - No começo do século XX, com o rápido crescimento industrial e tecnológico da União Soviética e dos Estados
Unidos.
2. Quais os dois sistemas econômicos que entraram em conflito durante a Guerra Fria?
A - Socialismo e Comunismo.
B - Comunismo e Coletivismo
C - Capitalismo e Anarquismo
D - Socialismo e Capitalismo
3. Qual das alternativas abaixo explica melhor a expressão "Guerra Fria".
A - Guerra entre EUA e URSS onde as batalhas ocorreram em áreas de clima frio.
B - Guerra ocorrida na década de 1950, entre EUA e URSS, em que ocorreu uso de armas nucleares.
C - Disputa ideológica entre os Estados Unidos (capitalismo) e a URSS (socialismo) sem guerras de fato, ou seja, sem
embate militar direto entre os dois países.
D - Disputa ideológica entre Alemanha e Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial.
4. Considere as seguintes afirmações sobre a velha ordem mundial:
I – No período da Guerra Fria, foram grandes as disputas tecnológicas, que permitiram o desenvolvimento de aparelhos
que utilizamos atualmente.
II – O clima de disputa ideológica gerou tensão entre as potências (EUA e URSS) fazendo com que ambas produzissem
um enorme arsenal bélico iniciando uma verdadeira corrida armamentista.
III – Constantemente ocorriam violentos conflitos entre as potências, o que abalou economicamente esses países.
IV – Os EUA, defensores do capitalismo, lutavam pela implantação do Estado do Bem Estar Social e eliminação das
desigualdades sociais, bem como pela inexistência da propriedade privada dos meios de produção.
V – O declínio econômico da URSS, devido aos gastos demasiados com armamentos e pesquisas, levou ao racionamento
dos alimentos e descontentamento da população enfraquecendo o socialismo.
VI – O socialismo triunfou sobre o capitalismo e atualmente tomou proporções globais.
Assinale a opção que contém informações corretas:
a) I, II, III e IV
b) II, IV e VI
c) I, II e V
d) I, III e IV
5.
Explique em que consiste o processo de Globalização.
6.
Diferencie o processo de colonização por exploração do processo de colonização de povoamento ocorrido no
continente americano.
7.
Sobre as regionalizações do continente americano, responda:
a) Qual a divisão do continente americano do ponto de vista da localização geográfica?
b) Qual a divisão do continente americano do ponto de vista socioeconômico? Caracterize cada porção dessa divisão.
8. Com relação à colonização dos países que integram a América Anglo-saxônica, é correto afirmar que:

a) Não houve diferença entre a colonização da América Anglo-saxônica e da América Latina, pois ambas foram colônias
de povoamento, ou seja, o principal objetivo da Metrópole era explorar as riquezas naturais da colônia.
b) Não houve diferença entre a colonização da América Anglo-saxônica e da América Latina, pois ambas foram colônias
de exploração, ou seja, o principal objetivo da Metrópole era explorar as riquezas naturais da colônia.
c) Na colonização da América Anglo-saxônica, os colonizadores incentivaram a fixação da população na colônia,
disponibilizando parte do lucro adquirido na exploração para o desenvolvimento dela.
d) A colonização da América Anglo-saxônica ficou conhecida como colonização de povoamento, pois o principal
objetivo dos colonizadores era explorar as riquezas naturais da região.
e) A colonização da América Anglo-saxônica ficou conhecida como de exploração, pois um dos objetivos dos
colonizadores era promover o desenvolvimento das colônias a fim de obter mais lucros com a sua exploração.
9. (UEA 2003) - Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Frederick Taylor desenvolveu os princípios de
administração científica, que consistiam, basicamente, no controle dos tempos e dos movimentos dos trabalhadores para
aumentar a eficiência do processo produtivo. Ao adotar estes princípios em sua fábrica, Henry Ford criava um novo
método de produção. A inovação mais importante do modelo fordista de produção foi:
(A) a fragmentação da produção.
(B) o trabalho qualificado.
(C) a linha de montagem.
(D) a produção diferenciada.
(E) a redução dos estoques.
10.
(FGV) A política de recuperação econômica e social adotada pelo presidente Roosevelt dos EUA nos anos 30,
denominada "New Deal", propunha, entre outras medidas:
a) a liberação dos preços dos produtos básicos e o aumento da jornada de trabalho.
b) o fim da intervenção do Estado na economia e a utilização do trabalho do menor;
c) a concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados e o aumento do nível de emprego para os operários;
d) o incentivo à utilização do capital estrangeiro e a liberdade para a formação de cartéis.
11.
Em uma das maiores derrotas da Guerra Fria, Cuba, sob o comando de Fidel Castro, aliou-se à União Soviética
dando início à implantação de uma série de medidas de reformulação no país. Sobre o assunto,responda:
a) Quais as primeiras medidas adotadas por Fidelcastro ao assumir o governo de Cuba?
b) Qual a grande crítica que tem sido feita ao regime cubano desde Fidel Castro aos dias atuais?
12.

O Brasil é um dos gigantes da América do Sul. Quais os destaques poitivos e negativos do nosso país?

OBS.: SOBRE O CONTEÚDO DO CONTINENTE AFRICANO, ESTUDE PELAS REVISÕES DADAS E
EXERCÍCIOS REALIZADOS NA ÚLTIMA PROVA! ANOTE SUAS DÚVIDAS!

BOM ESTUDO!

