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 Exercícios Geopolítica e os Conflitos Mundiais 

 
1. 

 
Adaptado de www.estadao.com.br, 18/09/2007. 

 
O Conselho de Segurança da ONU pode aprovar deliberações obrigatórias para todos os países 
membros, inclusive a de intervenção militar, como ilustra a reportagem. Ele é composto por 
quinze membros, sendo dez rotativos e cinco permanentes com poder de veto. 
 
A principal explicação para essa desigualdade de poder entre os países que compõem o 
Conselho está ligada às características da: 

a) Geopolítica mundial na época da criação do organismo 
b) Parceria militar entre as nações com cadeira cativa no órgão 
c) Convergência diplomática dos países com capacidade atômica 
d) Influência política das transnacionais no período da globalização 

 
 
2. Na América do Sul, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) lutam, há décadas, 
para impor um regime de inspiração marxista no país. Hoje, são acusadas de envolvimento com o 
narcotráfico, o qual supostamente financia suas ações, que incluem ataques diversos, 
assassinatos e sequestros. 
 
Na Ásia, a Al Qaeda, criada por Osama Bin Laden, defende o fundamentalismo islâmico e vê nos 
Estados Unidos da América (EUA) e em Israel inimigos poderosos, os quais devem combater sem 
trégua. A mais conhecida de suas ações terroristas ocorreu em 2001, quando foram atingidos o 
Pentágono e as torres do World Trade Center. 
 
A partir das informações acima, conclui-se que: 

a) As ações guerrilheiras e terroristas no mundo contemporâneo usam métodos idênticos 
para alcançar os mesmos propósitos. 

b) O apoio internacional recebido pelas Farc decorre do desconhecimento, pela maioria das 
nações, das práticas violentas dessa organização. 

c) Os EUA, mesmo sendo a maior potência do planeta, foram surpreendidos com ataques 
terroristas que atingiram alvos de grande importância simbólica. 

http://www.estadao.com.br/
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d) As organizações mencionadas identificam-se quanto aos princípios religiosos que
defendem.

e) Tanto as Farc quanto a Al Qaeda restringem sua atuação à área geográfica em que se
localizam, respectivamente, América do Sul e Ásia.

3. Observe a imagem abaixo, do episódio ocorrido nos E.U.A., no dia 11 de setembro de 2001.

blogs.estadao.com.br 

A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de 
catástrofe que se tem na História, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de 
televisão, nos dois hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão 
dramáticas, não surpreende que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em 
ícones. Agora, elas representam uma guinada histórica? 

ERIC HOBSBAWM (10/09/2011) www.estadao.com.br 

A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte 
repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center:  

a) Concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional
b) Crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos
c) Intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio
d) Ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes

4. O texto abaixo é um trecho do discurso do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, pronunciado 
quando da declaração de guerra ao regime Talibã:
Essa atrocidade [o atentado de 11 de setembro, em Nova York] foi um ataque contra todos nós, 
contra pessoas de todas e nenhuma religião. Sabemos que a Al-Qaeda ameaça a Europa, 
incluindo a Grã-Bretanha, e qualquer nação que não compartilhe de seu fanatismo. Foi um 
ataque à vida e aos meios de vida. As empresas aéreas, o turismo e outras indústrias foram 
afetadas e a confiança econômica sofreu, afetando empregos e negócios britânicos. Nossa 
prosperidade e padrão de vida requerem uma resposta aos ataques terroristas.

(O Estado de S. Paulo, 8/10/2001) 

http://www.estadao.com.br/
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Nesta declaração, destacaram-se principalmente os interesses de ordem 
a) Moral.
b) Militar.
c) Jurídica.
d) Religiosa.
e) Econômica.

5. No início de 2011, o mundo assistiu apreensivo e esperançoso ao sopro de inconformismo no
mundo árabe. Manifestantes contaram com a ajuda, em graus a serem precisados, de
componentes cada vez mais comuns em situações desse tipo: a internet e o telefone celular. Na
Tunísia, ativistas utilizaram Twitter e Facebook para organizar protestos. No Egito, blogs e
também as redes sociais.
Os episódios reaquecem o debate sobre qual é, afinal, o potencial dessas tecnologias quando o
assunto é ativismo político e opõem dois grupos de analistas: os ciberutópicos, que acham que
blogs e celulares tudo podem, e os cibercéticos, que pensam o contrário. A revolução pode não
ser tuitada, no sentido de que um Twitter só não faz a revolução. Mas as que acontecerem no
século XXI, é certo, passarão pelo Twitter e similares.

(Adaptado de http://veja.abril.com.br, 28/01/2011) 

A reportagem apresenta uma reflexão acerca das possibilidades e limitações do uso das novas 
tecnologias no ativismo político no mundo atual. 

As limitações existentes para o emprego dessas tecnologias são justificadas basicamente pela: 
a) Disparidade regional quanto aos níveis de alfabetização
b) Hierarquização social relativa ao acesso às redes virtuais
c) Censura da mídia em função do intervencionismo governamental
d) Dispersão populacional devido às grandes extensões territoriais

6. Rússia e China se opuseram a intervenções militares na Síria ao longo dos 17 meses de um
conflito sangrento entre rebeldes e as tropas leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad. Os dois
países vetaram três resoluções defendidas por Estados árabes e potências ocidentais no
Conselho de Segurança da ONU, que aumentariam a pressão sobre Damasco para encerrar a
violência.

(Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/08/21. Acesso em 05 set.2012.) 

Sobre os conflitos recentes do Oriente Médio, é correto afirmar: 
a) Tais conflitos resultam do acomodamento de tensões geopolíticas que deram origem ao

mundo bipolar, representado pelo socialismo e pelo capitalismo, liberados pela União
Soviética e pelos Estados Unidos, respectivamente.

b) As manifestações que têm, sucessivamente, ocorrido no mundo árabe podem ser
explicadas notadamente como conflitos de ordem econômica, haja vista a dimensão que o
petróleo possui para a economia daqueles países.

c) O movimento conhecido como primavera árabe tem derrubado muitos governos no Oriente
Médio, mas não tem implicado mudanças na organização política desses países.

http://veja.abril.com.br/
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/08/21
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d) Após o término da Guerra Fria, conflitos internos, isto é, que ocorrem dentro de cada 

Estado-Nação, passaram a ter efeitos regionais, motivo pelo qual Rússia e China vetaram 
as resoluções da ONU, que envolviam potências ocidentais.  

e) Os interesses e as estratégias geopolíticas globais de potências ocidentais e orientais 
dependem do equilíbrio regional que se estabelece no Oriente Médio. 

 
 
7. Observe o mapa da península da Coreia e a sua divisão política: 
 

 
 

A comparação entre as duas Coreias é inevitável, tão próximas fisicamente e tão distantes na 
ideologia. A condição de vida da população não é diferente apenas em relação aos direitos, mas a 
qualidade de vida em si, enquanto a renda per capita anual da Coreia do Sul é de $ 33.000, a 
Coreia do Norte tem a renda per capita anual de $1.800. 
A condição apresentada acima é fruto direto da influência que o Sudeste Asiático sofreu na 
segunda metade do século XX e que ainda possui raízes fortes nas quase guerras que sempre 
aparecem em discussões internacionais sobre as Coreias. 
 
Marque a opção que mostra corretamente as influências geopolíticas que interferiram nas 
questões coreanas: 

a) Concorrência territorial existente no século XX representava a prática neocolonialista que 
as potências europeias exerceram no mundo periférico. 

b) Busca por novos mercados fez com que os países se fechassem em blocos regionais de 
comércio e criassem assim laços de apoio militar. 

c) O caminho de negociações mudou totalmente com o final da Segunda Guerra Mundial e o 
predomínio de negociações pacíficas exercidas pela OTAN. 

d) A bipolaridade de influências do pós-guerra levou a uma nova conjunção de poderes 
representados pelos conselhos de segurança e pelo apoio militar. 

e) As disputas locais não se inserem no contexto de globalização vivido em setores como 
economia e comunicação, por isso, as questões como a das Coreias não interferem outros 
países. 
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