Disciplina: Geografia
Professora: Michelle Vieira - Exercícios Revisão – 8º Ano Vital Brazil
Alunos, tentem responder as questões sem olhar o gabarito. Confiram apenas, no final.
Conteúdo abordado: Unidades 3 e 4 (até Guerra Civil)
1. (Cesgranrio) A URSS transformou-se, após 1945, numa das potências mundiais, tanto no campo econômico como
técnico. Um dos melhores exemplos dessa transformação é o:
a) desenvolvimento da política espacial, representada pela 1ª viagem em torno da Terra por Gagarin.
b) desenvolvimento da indústria cinematográfica e das teorias em torno da fusão nuclear.
c) desenvolvimento da indústria automobilística e o incremento do sistema industrial privado.
d) crescimento do mercado interno, com o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo agrícola e aumento de
salários.
e) crescimento da produção agrícola em função do fim da intervenção do Estado no setor e de técnicas administrativas
americanas.
2. (Cesgranrio) O fim da Guerra Fria, expresso na extinção da União Soviética, em 1991, acarretou um novo equilíbrio
e o ordenamento das relações internacionais, que se caracteriza por um (a):
a) enfraquecimento dos movimentos nacionalistas regionais e das tendências de globalização na Europa ocidental.
b) declínio da liderança política internacional das superpotências em virtude da transferência do controle de seus
arsenais nucleares para a Assembléia Geral da ONU.
c) revitalização das alianças militares estratégico-defensivas, conforme os pactos políticos da Europa central e do leste.
d) formação de megablocos político-econômicos que favoreceram a internacionalização dos fluxos de capitais, tais
como a da Comunidade Européia e a do Nafta.
e) decadência econômica dos países da bacia do Pacífico que haviam mantido uma posição de neutralidade durante a
Guerra Fria, tais como Cingapura e Malásia.
3. (Cesgranrio) Após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se uma ordem político-econômica internacional que
expressou o(a):
a) conflito político e ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos.
b) supremacia política e militar da Europa Ocidental.
c) subordinação neocolonial dos países árabes e da América Latina.
d) liderança política mundial da China Comunista através de sua participação na ONU.
e) hegemonia econômica mundial das ex-nações imperialistas, tais como a Inglaterra e a França
4. (Puccamp) "... foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A paz era impossível
porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Um sistema só poderia sobreviver à
custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado tamanho poder
de destruição, que se acontecesse um conflito generalizado seria, com certeza, o último..."
O texto descreve uma problemática que, na história recente da humanidade,
a) identifica as tensões internacionais durante a Revolução Russa.
b) ilustra as relações americano-soviéticas durante a Guerra Fria.
c) caracteriza o panorama mundial durante a Guerra do Golfo Pérsico.
d) revela o perigo da corrida armamentista durante a Revolução Chinesa.
e) explica os movimentos pacifistas no Leste Europeu durante a Guerra do Vietnã.
5. 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.
6. São aspectos da Guerra Fria, exceto:
(a) corrida armamentista.
(b) corrida aeroespacial.
(c) corrida olímpica.

(d) corrida tecnológica.
(e) corrida por alimentos.

7. A Guerra Fria acabou com a queda e fragmentação da União Soviética, em 1991. São aspectos
que impulsionaram a crise no socialismo, exceto:
(a) Forte endividamento ocasionado pelo investimento em armas e na questão aeroespacial.
(b) Falta de participação da população que gerava um descontentamento.
(c) Pequeno espaço territorial da União Soviética, o que dificultava a sua influência política.
(d) Baixa presença no mercado internacional.
(e) Crise econômica constante nos países aliados.
8. (VUNESP) A ordem geopolítica bipolar, que se desagregou quase que totalmente nos últimos anos, cede lugar a
uma nova ordem:
(a) multipolar
(b) sem pólos ou centros de decisão
(c) monopolar
(d) neonazista
(e) apolítica
9. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta:
a) A burguesia é uma classe social que possui a propriedade dos meios de produção.
b) O sistema socialista ou de economia planificada é adotado atualmente por um número cada vez maior de países.
c) Na fase do capitalismo financeiro ocorrem crises que levam o Estado a intervir na economia.
d) O proletariado vende sua força de trabalho para a burguesia em troca de um salário.
e) UE, NAFTA e APEC são blocos econômicos que caracterizam a Nova Ordem Mundial.
10. No sistema capitalista, a sociedade é marcada pela "tensão" entre duas classes sociais : a burguesia e o
proletariado. Marque a alternativa correta.
a) A burguesia detém os meios de produção (máquinas e equipamentos, matérias-primas, terras) necessários à
produção de bens e mercadorias. Já o proletariado (os trabalhadores), por não possuir os meios de produção, vende
sua força de trabalho.
b) O proletariado detém os meios de produção (máquinas e equipamentos, matérias-primas, terras) necessários à
produção de bens e mercadorias. Já a burguesia (os trabalhadores), por não possuir os meios de produção, vende sua
força de trabalho.
c) O proletariado é refém os meios de produção (máquinas e equipamentos, matérias-primas, terras) necessários à
produção de bens e mercadorias. Já a burguesia, por não possuir os meios de produção, prende a sua força de
trabalho.
d) A burguesia é refém do proletariado, com seus meios de produção (máquinas e equipamentos, matérias-primas,
terras) necessários à produção de bens e mercadorias. Já o proletariado (os trabalhadores), por possuir os meios de
produção, vende sua força de trabalho.
Parte discursiva:
11. Diferencie os sitemas Capitalista e Socialista.
12. O que foi a Guerra Fria?
13. Explique o que representou a Corrida Armamentista.
14. Quais inovações tecnológicas foram geradas durante o período da Guerra Fria?
15. Que fatores levaram ao declínio da URSS e ao fim do Socialismo em grande parte dos países que o adotaram?
16. O que são blocos econômicos?
17. Explique em que consiste a atual tendência das transnacionais de flexibilização do processo produtivo.
18. Que fatores podem desencadear uma Guerra Civil?
19. Discorra sobre a Guerra Civil em Ruanda (1990).
20. Diferencie os conceitos de país e Estado. Nação e População.
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PARTE DISCURSIVA:
11.Capitalismo e socialismo são duas ideologias opostas. A primeira defende a livre concorrência de mercado, a
propriedade privada e o lucro; a segunda, está centrada na eliminação das desigualdades sociais com base na
propriedade coletiva dos meios de produção, em que terras prédios, máquinas e ferramentas deveriam pertencer a
toda a sociedade, e representada pelo Estado. No socialismo, o lucro e a propriedade privada não existiam. P. 35
12.Período do Pós-guerra que durou de 1945 a 1991, em que as duas potências, EUA e URSS, que emergiram no
cenário mundial, enfrentavam-se ideologicamente, sem confrontos armados buscando expandir o capitalismo e o
socialismo, respectivamente. Tratou-se de uma disputa pelo poder de influência, através de uma corrida armamentista
e tecnológica. P. 34
13.Com intuito de proteger os territórios de suas influências e alcançar novas áreas para dispersar suas ideologias, as
duas maiores superpotências (Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) partiram para um
crescimento militar de grandes precedentes, desencadeando a corrida armamentista.
De forma gradativa EUA e URSS foram incrementando seus respectivos arsenais, para isso foram realizados
investimentos de bilhões de dólares, tais recursos eram utilizados para o desenvolvimento de modernos equipamentos
militares e também nucleares, além disso, houve um aumento significativo das tropas militares. P.34
14.Foram grandes as conquistas tecnológicas que permitiram o desenvolvimento de muitos aparelhos e equipamentos
que utilizamos atualmente. Exemplos: desenvolvimento de satélites, utilizados nas telecomunicações de rádio,
televisão e telefone, análise de fenômenos climáticos e mapeamentos. Ambas potências desenvolveram foguetes e
investiram na exploração espacial. Houve a produção de um enorme arsenal bélico. Nas pesquisas voltadas para a
guerra, descobertas foram feitas, possibilitando o surgimento do microondas, da internet, do medidor de pressão
arterial, macacões antichamas, etc... P. 34
15.Gastos demasiados com armamentos e pesquisas fez com que os últimos anos fossem marcados pelo
racionamento de alimentos e demais bens de consumo. O descontentamento da população, somado à incapacidade de
se manter o ritmo de modernização, fez com que o socialismo perdesse força. P. 35
16.São associações feitas por países que estabelecem relações econômicas entre si, por intermédio de acordos que
envolvem liberação ou facilitação do fluxo de mercadorias, dinheiro e pessoas entre eles através da redução ou
eliminação de impostos ou tarifas alfandegárias. Ex,: UE – União Europeia, Nafta, Mercosul … P. 38
17.Após a década de 70, muitas empresas passaram a fragmentar o processo de produção, distribuindo em fábricas
que produzem diferentes componentes de um mesmo produto por países distintos. A escolha desses locais, leva em
conta a proximidade de matéria-prima ou mão-de-obra especializada, agilizando e acelerando a produção. P. 38
18.Um aguerra civil pode ser desencadeada para a derrubada do governo que domina o país ou pelo controle político
de um país por grupos étnicos diferentes. P. 47
19.Confronto ocorrido no início dos anos 1990, no qual dois grupos étnicos, os tutsis e os hutus, disputavam o controle
do território, resultando em cerca de 1 milhão de mortes. Do ponto de vista cultural (…) Os hutus, a maioria da
população, não se encaixavam no perfil e eram classificados como intelectualmente inferiores. Dessa maneira,
instalou-se uma situação de exclusão e ódio entre os habitantes de Ruanda(....)Ainda hoje existem tensões entre as
etnias, mas esforços vem sendo realizados, como a anulação de antigos registros que diferenciam os dois grupos. P.
47
20.País é uma porção de terra na superfície terrestre controlada por um Estado. Estado, muitas vezes tratado como
sinônimo de país, sentido físico de localização, mas tem conotação política – o Estado é representado por um governo
politicamente organizado, que exerce a soberania a jurisdição de um território delimitado por fronteiras.
Nação é um grupo de habitantes de uma etnia que compartilham uma identidade cultural, falam a mesma língua e têm
os mesmos hábitos e tradições. População é o conjunto de habitantes de um território. Pode ser formada por mais de
um povo. (…) P. 46/47

