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Geopolítica Mundial 
 
1. A imagem abaixo retrata uma condição do cenário geopolítico vivido por décadas na segunda 
metade do séc. XX e que gerou um clima de tensão mundial.  

 
 
Marque a opção que mostra o contexto e a justificativa para a charge acima. 

a) A Guerra Fria, bipolaridade ideológica como “trava” para o conflito 
b) A Guerra do Golfo, representando o Oriente Médio como palco de conflitos. 
c) A 2° Guerra Mundial, conflitos de regimes totalitários. 
d) Guerra Fria, a própria força da corrida armamentista “impediu” o conflito direto. 
e) O avanço das armas não superou tecnologicamente os armamentos antigos. 
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A política externa praticada pelos EUA no governo de Ronald Reagan, entre 1980 e 1988, 
reaqueceu os antagonismos que caracterizaram o período da Guerra Fria. A ilustração acima faz 
uma representação irônica dos continentes, condizente com as ideias propagadas pelo líder 
estadunidense. 
 
Marque a opção que contenha uma ideologia marcante do período mencionado acima: 

a) ênfase no combate às ditaduras  
b) busca por conflitos religiosos 
c) estímulo ao expansionismo colonial 
d) acentuação da rivalidade ideológica  
e) fim da busca por mercados mais lucrativos 

 

 

3. 

 

 
Che Guevara e a hegemonia corporativa do século XXI  

 
A charge indica uma ironia para quem conhece as ideologias bipolares e os principais líderes da 
segunda metade do séc. XX, porque 

a) Che Guevara lutava pelo fim do fordismo na sociedade  
b) o sistema socialista, defendido por Che Guevara, é baseado na produção e consumo em 

massa de bens duráveis,  
c) a imagem de Che Guevara foi formada por ícones da sociedade de consumo, o que 

desvirtua a essência do seu pensamento revolucionário e anticapitalista.  
d) Che Guevara, líder revolucionário socialista, se rendeu as corporações capitalistas no fim 

da vida 
e) por mais que Che Guevara representasse, nos anos de 1960, a resistência ao domínio do 

capitalismo internacional, nunca conseguiu se firmar como grande líder.  
 

http://3.bp.blogspot.com/-3c0MDcep2Gs/UPw23TaLeoI/AAAAAAAADjY/k9na3b7UgUA/s1600/8.JPG
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4. A globalização não é apenas uma tendência, não é apenas um fenômeno, não é apenas um 
modismo econômico. É o sistema internacional que substitui a guerra fria. [...] O símbolo do 
sistema da guerra fria era o muro, que dividia a todos. O símbolo do sistema da globalização é a 
internet, que une a todos.  

(FRIEDMAN, Thomas. Manifesto para um mundo veloz)  
 

O fragmento citado aborda as diferenças entre o contexto da Guerra Fria e o contexto da 
globalização. Nesse sentido, a especificidade da globalização está no fato de: 

a) o mundo do trabalho ter sido caracterizado pela tendência do pleno emprego, 
regulamentado pelas leis trabalhistas rígidas e fiscalizadas por sindicatos fortes.  

b) as alianças militares, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia, terem enfraquecido diante do 
peso cada vez maior dos blocos econômicos, como a União Europeia e a NAFTA.  

c) o Estado Nacional ter solidificado o seu papel, conseguindo proteger a economia nacional 
das intempéries advindas dos interesses econômicos transnacionais.  

d) as relações internacionais terem continuado bipolares, uma vez que os Estados Unidos e a 
China ainda controlam eficazmente as suas respectivas áreas de influência.  

 
 
5. Observe a charge abaixo: 

 
 
Quando analisamos a imagem e pensamos nas relações internacionais que ocorrem no Leste 
Europeu, percebemos que 

a)  As mais antigas lideranças representam obstáculos para o avanço da influência externa na 
região 

b) Os novos polos de poder mostram forte aproximação com o ocidente, globalizando 
definitivamente a região.  

c) A presença americana é mal vista pela população local e cresce com o apoio da União 
Europeia e do governo russo. 

d) A existência de grandes reservas de gás natural na região não influencia na busca por 
áreas de controle 

e) Protestos e separações tem feito parte da rotina de países como a Ucrânia, que 
gradativamente aumenta sua influência no seu território.  

 
 



  
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Empurrão para o ENEM 

Geografia 
Professor: Claudio Hansen 

10/09/2014 

Gabarito 
 

1. D 
2. D 
3. C 
4. B 
5. A 


