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 Exercícios Reorganização Política Internacional 
 
1. (Ufg 2013) Analise a charge a seguir. 

 
A charge refere-se a dois temas: o papel do Estado na economia e as relações de trabalho. A 
respeito desses temas, mudanças, discutidas desde a década de 1970 e consolidadas na década 
de 1990, foram sintetizadas pela denominação “nova ordem mundial”.  
Considerando-se a forma como a charge explora os temas anunciados, identifique e explique a 
mudança, no que se refere à: 
a) relação entre Estado e economia; 
b) organização das relações de trabalho.   
 
  
2. (Unesp 2010)  Segundo Jacques Diouf, diretor-geral da FAO – Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação –, a crise silenciosa da fome, que afeta um sexto de toda a 
humanidade, constitui um sério risco para a segurança e a paz mundial (...). Hoje, o aumento da 
fome é um fenômeno global. Todas as regiões foram afetadas. 

(Folha de S.Paulo, 20.06.2009.) 
 
A notícia reflete preocupações inerentes à nova ordem mundial. De que modo pode-se explicar o 
fenômeno da fome nos dias de hoje?  

a) A fome hoje é uma consequência da falência das economias da China, Índia e Indonésia, 
que estão entre as que melhor absorvem o impacto da crise.    

b) O número de miseráveis no mundo aumentou por causa da bipolarização econômica, que 
transferiu riquezas para os países periféricos do hemisfério sul.    

c) A produção de alimentos no mundo diminuiu drasticamente, devido à falta de investimentos 
econômicos na zona rural.    
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d) A fome começou a se espalhar pelo mundo depois do início da globalização, quando 

milhões de pessoas abandonaram o campo, devido à industrialização e urbanização do 
meio rural.    

e) A crise econômica aumentou o desemprego e reduziu o poder de compra da população, 
além de ter contribuído para o aumento nos preços dos alimentos.    

  
 
3. (Ibmecrj 2009) A chamada Nova Ordem Mundial, que marcou o final do século XX, é 
caracterizada por uma série de importantes acontecimentos, EXCETO:  

a) A queda do Muro de Berlim.    
b) A implosão da União Soviética.    
c) A redemocratização da Europa Oriental.    
d) A reunificação da Coréia.    
e) O fim da Guerra Fria.    

  
 
4. (Ufc 2008) No final do século passado, a falência do socialismo real na Europa, o fim da Guerra 
Fria e a emergência dos blocos econômicos internacionais (NAFTA, UE etc.) principiaram uma 
nova ordem mundial que ficou conhecida como globalização. Sobre esta nova ordem mundial, é 
correto afirmar que:  

a) Foi bloqueada pelo imperialismo associado ao capital financeiro.    
b) Esgotou-se na revolução comercial mercantilista durante o Antigo Regime.    
c) Trouxe uma nova dinâmica para a economia, tornando mais fluida a circulação do capital 

financeiro.    
d) Acabou com as fronteiras nacionais, dando total liberdade de locomoção às pessoas e 

mercadorias.    
e) Tornou-se inevitável em decorrência do avanço de novas tecnologias de armazenamento e 

veiculação da informação.    
  
 
5. (Ufsm 2006)   

 
 

A ilustração, de autoria do cartunista norte-americano Peter Kuper, nos remete à nova ordem 
mundial pós-guerra fria, que apresenta as seguintes características:  

a) Apesar da resistência iraquiana à ocupação norte-americana do Iraque, os EUA 
demonstram respeito aos Direitos Humanos com o fechamento das prisões de Abu Ghraib 
(Iraque) e Guantanamo (Cuba).    
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b) A desintegração de blocos regionais que buscam submeter-se ao poderio norte-americano, 

como é o caso da União Europeia.    
c) Decadência econômica e militar na China, que combina um sistema político de partido 

único com uma economia que se abre, seletivamente, ao capital externo.    
d) Adoção do neoliberalismo em países latino-americanos como Brasil e Argentina, com 

aumento do papel do Estado na economia, através das privatizações de empresas estatais 
e maior despesa em gastos sociais, diminuindo o desemprego.    

e) Os EUA assumiram a condição de única superpotência mundial, sem considerar a posição 
da ONU, como no caso da invasão do Iraque, em 2003.    

  
 
6. (Ufsm 2006) Na construção da nova ordem mundial, o pontificado de João Paulo II (1978-2005) 
teve um papel fundamental. Quanto às suas realizações, pode-se apontar: 
 
I. O apoio irrestrito à economia capitalista quanto à ênfase no consumo e na aplicação de 
tecnologia poupadora de mão de obra. 
II. O esforço para o desmantelamento do Império soviético, especialmente a partir do apoio às 
forças de oposição ao governo comunista na Polônia. 
III. A defesa das intervenções militares norte-americanas no Golfo Pérsico, a partir da Guerra do 
Golfo. 
IV. A vitória sobre as alas progressistas do clero católico e o revigoramento do ideário 
conservador no plano da moral e dos costumes. 
 
Está(ão) correta(s):  

a) Apenas I.    
b) Apenas II e III.    
c) Apenas II e IV.    
d) Apenas III e IV.    
e) I, II, III e IV.    

  
 
7. (Uerj 2004)                       TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS 

 

 
(VIZENTINI, Paulo G. F. A nova ordem global. Porto Alegre: UFRGS, 1996.) 
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A partir da década de 1990, em um novo cenário mundial, o tráfico internacional de drogas 
transformou-se em uma das principais preocupações da política externa dos EUA em relação aos 
países da América Latina. 
 
Um dos motivos para a existência desse problema em países latino-americanos e a solução 
proposta pelos EUA são:  

a) Falência da autoridade estatal - convênios entre as forças armadas    
b) Predomínio de vastas áreas desabitadas - restrições à imigração de latinos    
c) Retorno a governos ditatoriais - empréstimos para melhoria da infraestrutura pública    
d) Abandono das populações indígenas pelo poder público - acordos na área da educação    
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 Gabarito 

 
1. a) Nos quatro quadros, duas pessoas conversam, sem nenhuma intermediação de qualquer 
figura ou elemento que aluda ao Estado, sobre a nova circunstância de trabalho. É anunciado que 
não se precisa de sindicato, de estabilidade, de benefícios. Nesse sentido, as afirmações do 
personagem masculino evidenciam a ausência da intermediação do Estado na regulação das 
relações de trabalho, com a imposição do Estado Mínimo (neoliberal), na década de 1990. O uso 
dos termos “globalização” e “reestruturação” para nomear as situações dispostas em cada quadro 
reforça essa nova relação entre Estado e economia capitalista. No primeiro caso, com a 
globalização, a produção de riqueza e seu controle não passariam mais necessariamente pelo 
espaço nacional. No segundo, a reestruturação implicaria diretamente na retirada de atribuições 
do Estado. 
b) Na charge, várias circunstâncias evidenciam a mudança quanto às relações de trabalho: 1) 
prescindir da organização coletiva (sindicato); 2) fim da estabilidade no emprego; 3) redução 
(reestruturação) de benefícios; 4) o aparecimento do voluntariado como meio de dinamização da 
produção e circulação de riqueza. Essas circunstâncias caracterizam e explicam a nova 
organização das relações de trabalho, consolidada na década de 1990, na medida em que 
demarcam a flexibilização das relações de trabalho e a reestruturação dos benefícios sociais.    
2. E 
3. D 
4. C  
5. E  
6. C 
7. A 
 
 
 


