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CAPÍTULO 1 (A Guerra Fria e o fim da URSS) 

 

� Compreender como a Revolução Russa transformou 
profundamente a realidade político-econômica da 
região e criou o primeiro país socialista do mundo da 
URSS.     
Entender como a Segunda Guerra Mundial modificou a 
ordem mundial, dando início a ordem mundial bipolar.  

� Conhecer as principais características do capitalismo e 
do socialismo.  

� Entender como as conferências realizadas pelos países 
vitoriosos da Segunda Guerra Mundial redefiniram o 
mapa europeu.  

� Compreender a origem o desenrolar e fim da Guerra 
Fria e seus principais fatos.  

� Entender a queda do Muro de Berlim.  
� Compreender as medidas adotadas pelo último 

presidente da URSS Mikhail Gorbachev, perestroika e a 
glasnost.  

� Entender o contexto social, político e econômico que 
levou ao fim da URSS e consequentemente da Guerra 
fria dando início a nova ordem mundial.  

 

CAPÍTULO 2 (Geopolítica atual)  
 

� Compreender a origem da nova ordem mundial, assim 
como conhecer seus principais agentes.  

� Entender o papel das empreses multinacionais na 
geopolítica atual.  

� Compreender a atual ameaça terrorista aos países 
ocidentais a partir do 11  de setembro.  

� Conhecer as diretrizes da Doutrina Bush.  
� Compreender a ascensão de novas potências no 

cenário geopolítico internacional como a China. 
� Conhecer as principais conferências internacionais 

sobre meio ambiente (Estocolmo 72, Rio 92, protocolo 
de Kyoto, Rio+10, Rio+20). 

 

CAPÍTULO 3 (Globalização) 
 

� Compreender o conceito de globalização e como essa 
modificou a forma que vivemos e nos relacionamos.  

� Identificar as novas tecnologias principalmente de 
transporte e comunicações do século XXI.  

� Conhecer o conceito de aldeia global.  
� Relacionar a Terceira Revolução Industrial como o 

aprofundamento da globalização.  
� Compreender a globalização em suas mais diferentes 

áreas como a financeira a política, produtiva e a 
cultural.  

� Conhecer os diferentes níveis de integração que 
formam um bloco econômico.  

� Conhecer as principais doutrinas econômicas 
(liberalismo, neoliberalismo, mercantilismo e 
keynesianismo). 

CAPÍTULO 4 (Europa, dinâmicas da natureza) 
 

� Identificar os acidentes geográficos que limitam o 
território da Europa.  

� Identificar as principais penínsulas e mares presentes 
no território europeu.  

� Compreender a dinâmica do relevo da Europa assim 
com a ação dos agentes endógenos e exógenos.  

� Identificar os principais rios da Europa, assim como 
compreender sua importância para econômica 
europeia.  

� Identificar os principais domínios climáticos e vegetais 
da Europa, assim como sua inter-relação.  

� Compreender os fatores climáticos que agem no 
território da Europa.   

 

1. Leia o texto. 

 
“A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista. [...] No fim do século XX 

e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de 

técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a 

exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando 

ao novo sistema técnico uma presença planetária. Só que a 

globalização não é apenas a existência desse novo sistema de 

técnicas. Ela é também o resultado das ações que asseguram a 

emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial 

dos processos políticos atualmente eficazes.” 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de 

Janeiro: Record, 2000, p. 23-24. 

Sobre o processo de globalização na sociedade 
contemporânea analise a afirmativa a seguir, em C ou E e, 
justifique sua resposta. 

 

“A globalização é um processo exclusivamente baseado no 
desenvolvimento das novas técnicas de informação e sua 
origem está diretamente relacionada com a difusão e 
universalização do uso da internet, que se deu a partir do 
final da década de 1990.” 

 

2. As alianças entre os países marcaram o início da 
formação dos blocos econômicos regionais, importante 
característica do espaço geográfico mundial. 

Há formas diferenciadas na configuração de blocos 
econômicos, conforme o nível de integração. 
Apresente cada um deles com seus respectivos objetivos. 
 

3. Qual o conceito de Globalização? Cite as principais 
características da Globalização. 
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4. Analise o mapa físico da Europa. 

 

 
http://c--c.top/?p=14132 

 

A partir do mapa identifique os nomes das cadeias 
montanhosas representadas pelas letras.  

 

5. Apesar do tamanho reduzido, a Europa é um continente 
que apresenta grande variedade de paisagens naturais, que 
incluem um relevo formado por planaltos, cadeias de 
montanhas, planícies e depressões. 

Apresente as principais características dos planaltos e das 
cadeias montanhosas. 

 

6. Escreva as características dos climas e vegetações da 
Europa. 

 

7. Observe atentamente a ilustração apresentada adiante: 
ela mostra as marcas da sociedade atual em uma 
"paisagem primitiva". 

 
A partir das informações apresentadas, explique como e 
por que, hoje, os espaços geográficos estão “globalizados”. 

 

8. O capitalismo, desde sua origem, proporcionou 
integração entre os mais diversos países. Atualmente, 
porém, os Estados-nação vêm atingindo um grau de 
independência nunca visto em outro período histórico, ou 
seja, a economia mundial, passou por rápidas e profundas 
transformações popularizadas com o termo globalização.  

A partir desse entendimento apresente quatro exemplos 
da ocorrência desse processo em escala global. 

 

O capitalismo e o socialismo rivalizaram durante toda 
segunda metade do século XX tendo como principais 
lideres desses respectivos sistemas político-econômicos 
os Estados Unidos e a União Soviética.  

9. Apresente quatro características do capitalismo. 

 

10. Apresente quatro características do socialismo. 

11. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito bélico 
do século XX e de toda a história. Suas consequências 
podem ser vistas até os dias de hoje, tendo esse conflito 
mudado as características do mundo. Explique como esse 
conflito pôs fim a antiga ordem mundial e deu início a 
ordem mundial Bipolar.  

12. A Guerra Fria foi marcada por uma intensa rivalidade 
entre o mundo socialista liderado pela URSS e pelo mundo 
capitalista liderado pelos Estados Unidos. Esse conflito 
poderia ter levado toda a raça humana a extinção caso a 
guerra nuclear tivesse ocorrido. Nesse contexto muitas 
medidas político-econômicas foram tomadas por parte dos 
dois lados tentando se fortalecer e impedir o crescimento 
do grupo adversário. Explique o que foi a Doutrina 
Truman.  

13. Com a dissolução da União Soviética e a abertura para 
o capitalismo em quase todos os antigos países socialistas, 
esse período se encerrou, e os Estados Unidos assumiram o 
papel de potência hegemônica nos planos econômicos, 
político e militar. Como o fim da URSS e consequentemente 
da Guerra Fria, surge para os EUA um novo inimigo 
internacional que atacou os Estados Unidos no dia 11 de 
setembro de 2001 mostrando ao mundo um novo agente 
político o terrorismo. Nesse contexto explique o que foi a 
Doutrina Bush.  

14. O separatismo tem ganhado cada vez mais a mídia 
internacional é o caso mais recentemente da Catalunha na 
Espanha mas muito outros movimentos separatistas 
destacam-se pelo mundo como o de Kosovo na Sérvia a do 
país Basco também na Espalha e na França e um dos mais 
famosos e violentos movimentos separatistas do mundo é 
o da Chechênia na região do Cáucaso na Rússia, onde já 
houveram duas guerras sangrentas. A esse respeito 
explique por que a Rússia o maior países do mundo em 
dimensões territoriais não permite a independência de um 
país tão diminuto quanto a Chechênia.  

 
GABARITO 

 

1.  Falso – A origem da globalização remonta às grandes 
navegações do final do século XV e início do século XVI. Sua 
intensificação, porém, ocorreu na segunda metade do século 
XX, com os processos de inovações relacionados à III 
Revolução Industrial e à consolidação do capitalismo como 
sistema econômico mundial. 

2.  

• Zona de Livre Comércio: é o primeiro nível de associação 
econômica de países e, portanto, é o que proporciona o 
menor nível de integração entre os seus membros. Nessa 
etapa, há somente a redução ou a eliminação das taxas 
alfandegárias nas trocas comerciais entre os membros. 
Isso permite uma maior circulação de mercadorias e 
produtos internamente ao bloco. 
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• União Aduaneira: nesta segunda etapa há a redução ou a 
eliminação das taxas alfandegárias internamente ao bloco 
definida pela etapa anterior mais o estabelecimento de 
uma tarifa de importação única ou tarifa externa comum 
(TEC). Na prática, isso quer dizer que os países membros 
de uma União Aduaneira estabelecem uma mesma 
cobrança tarifária sobre produtos e mercadorias 
provenientes de países que não pertencem ao bloco. 

• Mercado Comum: neste nível de integração, além do 
estabelecimento de uma Zona de Livre Comércio e de uma 
União Aduaneira, há também a criação de acordos entre os 
países membros que permitem a livre circulação de 
serviços e pessoas sem a necessidade de passaportes ou 
qualquer tipo de autorização prévia dos países 
integrantes. 

• União Econômica, Monetária e Política: é o estágio mais 
avançado que um bloco econômico pode alcançar. Além 
das etapas anteriores, neste nível há também o 
estabelecimento de um sistema financeiro e econômico 
unificado, gerido por um único banco central, além da 
criação de uma moeda única para todos os países 
membros. Ocorre também uma unificação do sistema 
político e da legislação, estabelecendo-se a criação de uma 
constituição única. Até hoje, o único bloco que atingiu este 
nível foi a União Europeia, mas, mesmo assim, de maneira 
parcial, dado que não conseguiu concretizar sua única 
política e a moeda única não é adotada por todos os seus 
membros. 

 

3.  

A Globalização é um processo de aprofundamento das relações 
econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos 
espalhados pelo mundo. 
Está caracterizada pela ausência ou diminuição de barreiras 
econômicas e imigratórias entre os países. 
As características da globalização são: 
� integração social, econômica e política; 
� união de mercado mundial (relações comerciais e 

financeiras); 
� fortalecimento das relações internacionais; 
� aumento da produção e do consumo de bens e serviços; 
� avanço tecnológico e dos meios de comunicação; 
� instantaneidade e velocidade das informações (por 

exemplo, via internet); 
� aumento da concorrência econômica e do nível de 

competição; 
� surgimento dos blocos econômicos e desaparição das 

fronteiras comerciais; 
� ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas; 
� crescimento da economia informal; 
� valorização de mão-de-obra qualificada; 
� privatização de empresas estatais. 

 

4.  

A. Pirineus. 
B. Alpes. 
C. Apeninos 
D. Dináricos 
E. Carpatos 
F. Bálcãs 
G. Cáucaso. 
H. Montes Urais 
I. Alpes escandinavos. 

 
 

5. Cadeias Montanhosas que se formaram em terrenos que 
sofreram dobramentos na Era Cenozoica (período terciário), 
esses dobramentos modernos ostentam elevadas altitudes, 
podemos exemplificar com os Alpes (parte da Itália, França, Suíça 
e Áustria), e planaltos cujas superfícies já estão bastante 
desgastadas pela erosão, seus exemplos mais conhecidos são: 
Pirineus (fronteira entre França e Espanha) e Montes Urais (parte 
da Rússia) juntamente com o rio Ural, demarcam a divisa entre o 
continente europeu e asiático. 

 

6. A Europa está localizada na zona temperada da Terra, dessa 
forma, apresenta climas de temperaturas mais amenas, dentre as 
particularidades de cada região podem ser identificados diversos 
tipos de climas, sendo que os principais são:  

Clima de montanha: ocorre especialmente em áreas de relevo 
de grandes altitudes, como os Alpes e Pireneus, nessas áreas as 
chuvas são bem distribuídas durante todo o ano, elas se 
desenvolvem de forma mansa e rápida, os invernos são extensos 
e rigorosos. 
Temperado oceânico: é formado por um elevado índice 
pluviométrico, especialmente na primavera e no inverno, e 
temperaturas amenas. 
Temperado continental: ocorre no centro e leste da Europa, as 
chuvas desenvolvem com menos incidência que no temperado 
oceânico e amplitudes térmicas mais elevadas. 
Subpolar: predomina em áreas próximas à região ártica, é 
constituída por duas estações bem definidas, sendo que o 
inverno é extremamente rigoroso e longo, com temperaturas que 
atingem -50ºC e verão com período bastante restrito, com 
temperaturas que variam entre 16ºC e 21°C. 
Mediterrâneo: esse tipo de clima é típico do sul da Europa com 
verões quentes e invernos mais amenos em relação a outras 
regiões do continente, nesse há duas estações bem definidas, 
seca no verão e chuvosa no inverno. 
 
Vegetação 
 
A composição vegetal da Europa é variada em razão dos 
diferentes solos e climas, desse modo, podem ser identificados 
diversos tipos de vegetações, dentre elas estão: 
Tundra: essa cobertura vegetal é comum em regiões de clima 
subpolar, vegetação constituída por musgos, gramíneas, arbustos 
e liquens, flora proveniente da junção de fungos e algas. Floresta 
conífera: composição vegetativa constituída por pinheiros em 
áreas do sul. 
Floresta temperada: é composta por pinheiros, além de árvores 
como a faia e o carvalho, esses vegetais têm característica de 
perder as folhas no inverno, conhecidos por floresta caducifólia. 
Estepes: vegetação composta por herbáceas ou gramíneas 
provenientes dos solos férteis. 
Vegetação mediterrânea: é composta por xerófilas, plantas 
típicas de regiões secas, tais como maquis e garrigues. 
 

7. O advento da globalização promoveu a multipolaridade onde 
vários polos de poder espalhados pelo mundo, baseado na 
expansão de capital transnacional produziu alterações no espaço 
geográfico, bem como nas relações socioeconômicas, o mundo da 
propaganda e da evolução dos meios de transporte e 
telecomunicações têm produzido traços marcantes na sociedade 
global. 

 

8. O grande processamento e utilização de inovações tecnológicas 
de forma desigual em todo o mundo; o aumento dos fluxos de 
capital, informações, serviços e mercadorias; a expansão e maior 
atuação das empresas multinacionais e a formação de blocos 
econômicos. 
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9.  

� Lei da oferta e da procura. 
� Divisão de classes sociais.  
� Propriedade privada.  
� Pouca intervenção do Estado na econômica.  
� Busca pelo lucro.  
� Economia de mercado.  

 

10.  

� Ausência de divisão de classes sociais.  
� Partido único. 
� Organização teórica feita pelo filósofo alemão Karl Marx e 

Friedrich Engels. 
� Planificação da economia.  

 

11. A Segunda Guerra Mundial teve seu principal teatro de 
operação na Europa, embora esse conflito tenha recebido a 
denominação de Mundial ela foi um conflito quase que 
exclusivamente europeu onde as principais potências do velho 
continente mediram forças levando a completa destruição de 
todo seu espaço geográfico. O conflito levou a destruição as 
principais potências político-econômicas e militares do 
continente, até mesmo países vitoriosos nesses conflito como 
Inglaterra e França saíram devastados, sendo assim, é possível 
afirmar que os verdadeiros vitoriosos da Segunda Guerra 
Mundial foram Estados Unidos e URSS, que deram início após as 
conferencias dos Três Grandes em Ialta e Potsdam a uma grande 
rivalidade que ficou marcada pela Guerra Fria dando início ao 
mundo Bipolar.  

 

12. A Doutrina Truman que foi criada pelo ex-presidente norte-
americano Harry Truman em 1947 teve como objetivo impedir o 
avanço soviético no mundo, esses doutrina foi colocada em 
pratica principalmente pelo Plano Marshall que visava a 
reconstrução dos países europeus destruídos na Segunda Guerra 
Mundial e criava para os EUA um grande conjunto de países 
aliados na Europa.  

 

13. Após o ataque de 11 de setembro promovido ela Al-Qaeda o 
presidente Bush ordena a invasão do Afeganistão com o intuito 
de destruir a base de operações dos terroristas. Após o início da 
guerra do Afeganistão os Estados Unidos, colocam-se como o 
principal inimigo dos terroristas em âmbito mundial o que 
motivou invasões a todos os países ou governos que segundo os 
EUA apoiassem o terrorismo internacional.  

 

14. Embora pequena em dimensões territoriais a Chechênia é de 
grande importância econômica para os russos, haja vista, que na 
região passam importantes oleotudos e gasodutos do tempo 
ainda a URSS, além disso os russos não admitem nenhuma 
redução do seu território, assim como a independência da 
Chechência poderia motivar e fortalecer vários outros grupos 
separatistas em território russo . 

 
 
 
 
 


