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QUESTÃO Nº 1 

 

Na Guerra Fria, uma fronteira estratégica dividiu a Europa em blocos geopolíticos antagônicos.  

 

 

 

Como se denominava a fronteira estratégica da Guerra Fria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

• AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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QUESTÃO Nº 2 

Leia o texto seguinte: 

 

 Existe, agora, apenas uma superpotência. Mas isso não significa que o mundo é unipolar. Um 

sistema unipolar teria uma superpotência, nenhuma grande potência e diversas potências 

menores. Como resultado, a superpotência poderia, de modo efetivo, resolver sozinha 

importantes assuntos internacionais e nenhuma coalizão entre outros Estados teria o poder de 

impedi-la de agir assim. Durante diversos séculos, o mundo clássico sob Roma (...) aproximou-

se desse modelo. Um sistema bipolar como da Guerra Fria tem duas superpotências- e as 

relações entre elas são centrais para a política internacional (...) Um sistema multipolar tem 

várias grandes potências de força comparável que cooperam e competem entre si (...). A 

política internacional contemporânea não se ajusta em qualquer desses três modelos. Ela 

consiste num estranho híbrido, um sistema uni-multipolar, com uma superpotência e várias 

grandes potências.  

Fonte: HUNTINGTON, Samuel. The lonely superpower. Foreign Affairs, New York: Council on 

Foreign Relations, mar/abr.1999.p.35-36. 

 

Com base no texto, justifique o conceito de “sistema uni-multipolar” proposto pelo autor. 

 
QUESTÃO Nº 3 

Dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles 

se caracteriza pela luta para a criação de um Estado Nacional que abrigaria aquela que é a maior 

nação sem pátria do mundo. 

 

 O texto se refere: aos palestinos, que até hoje não possuem seu Estado e território reconhecidos pela 

comunidade internacional. 

 

Explique, com base histórica, os conflitos territoriais entre palestinos e israelenses. 

 

 

QUESTÃO Nº 4 

Aproximadamente 175 milhões de pessoas vivem hoje fora de seu país de origem. Esse número 

engloba tanto os que deixam sua terra natal por vontade própria e decidem viver no exterior — de 

forma legal ou ilegal —, quanto os refugiados. IMIGRANTES e refugiados. 

Acesso em: 21 out. 2009. Adaptado 

 

Aponte dois fatores para a migração forçada desses refugiados. 

 

 

QUESTÃO Nº 5 

O processo de integração dos países da Europa Ocidental não tem evitado que velhos conflitos 

reapareçam e imprimam sua marca de violência no interior de estados nacionais. Isto fica evidente 

ao se observar a ofensiva do grupo ETA na Espanha.  

 

Quais são as reivindicações desse grupo? 
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QUESTÃO Nº 6 

Leia o fragmento e observe o gráfico que segue. 

O tempo refere-se ao estado momentâneo da atmosfera em dado instante e lugar, enquanto o clima 

diz respeito à série dos estados atmosféricos acima de um lugar em sua sucessão habitual, durante 

um longo período. 

 
 

 

MENDONÇA, Francisco; DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco. 

“Climatologia: noções básicas e climas do Brasil”. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. [Adaptado]. 

 

 

Com base na leitura do texto e na interpretação do gráfico, apresente e explique um dos fatores 

geográficos responsáveis pela determinação desse tipo climático; 

 
QUESTÃO Nº 7 

Os mapas adiante representam o comportamento das massas de ar no verão e inverno brasileiros: 

 
 

Com base na leitura dos mapas e em seus conhecimentos, responda: 

 

https://1.bp.blogspot.com/-HgdIytr3ZGs/WESSIpM52yI/AAAAAAAAQhA/yPw7qg2VZ007tfuweYr2tJ2j_97uSZzRwCEw/s1600/Climograma.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5q1NCKZfMvw/WESa0nGR4oI/AAAAAAAAQhY/U4aYnIrlmDk9act6acChjy-JtpCA_gwugCLcB/s1600/Climograma+03.jpg
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Qual é a massa de ar responsável pela queda de temperaturas observada durante o inverno nas regiões 

Sul e Sudeste do Brasil? 

 

 
QUESTÃO Nº 8 

Leia com atenção a letra da canção, composta por Mario Benedetti:  

Com suas vestes de luxo e seus pobres pensamentos, seus argumentos desgastados, seus gastos com 

armamentos, seus feitos invasores, o Norte ordena. Porém, aqui embaixo, embaixo. Cada um em 

seu esconderijo há homens e mulheres que sabem a que se aferrar [...] Tem quem vence a morte, e 

aqueles que lutam pela vida, e assim todos conseguem o que seria impossível. Que o mundo todo 

saiba que o Sul, que o Sul também existe. 

                                                       SERRAT, Joan Manuel. 

De acordo com o conceito de regionalização do espaço geográfico mundial, explique o significado das 

frases “o Norte ordena” e “Porém, aqui embaixo”. 

 

 
QUESTÃO Nº 9 

Por que a divisão regional do espaço geográfico em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo não é 

apropriada para a abordagem da realidade mundial na atualidade?  

 

 
QUESTÃO Nº 10 

A partir da figura abaixo, explique como as inovações técnicas foram responsáveis pelo processo de 

globalização. 

 
 


