
 
 

 

 

1 

Geografia 
 

Velha Ordem Mundial e Bipolaridade 

 

Resumo 

 

A Velha Ordem Mundial refere-se ao período pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido como Guerra Fria 

(1945-1991). Esse período foi caracterizado por uma disputa ideológica entre os Estados Unidos (capitalista) 

e a União Soviética (socialista), as duas superpotências vitoriosas após uma Europa destruída pela guerra. 

Tal disputa manifestou-se em uma corrida armamentista, espacial e, por fim, tecnológica. Entre os 

acontecimentos que levaram à formação dessa Velha Ordem, podem-se destacar: 

• 1945 – Criação da Organização das Nações Unidas; 

• 1945 – Bombardeio de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos; 

• 1947 – Implantação da Doutrina Truman; 

• 1949 – Desenvolvimento da bomba nuclear soviética. 

O termo mundo bipolar era utilizado para caracterizar essa divisão ideológica entre o bloco capitalista e o 

bloco socialista. A Europa Oriental fazia parte ou estava sob domínio da União Soviética. Na época, essa 

divisão ficou conhecida como Cortina de Ferro. Construído em 1961, o Muro de Berlim foi a manifestação 

física dessa separação. Inicialmente, com a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, os países Aliados 

dividiram a Alemanha em quatro zonas, ocupadas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União 

Soviética. A capital alemã, Berlim, também foi dividida entre as quatro potências. 

As relações entre a União Soviética e os outros três países Aliados, capitalistas, logo passaram de amistosas 

para agressivas e a Alemanha acabou. A parte oriental, socialista, corresponde à República Democrática 

Alemã (RDA). Já a parte ocidental, capitalista, corresponde à República Federal Alemã (RFA). A cidade de 

Berlim também foi dividida em duas, seguindo a mesma lógica do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemanha e Berlim divididas entre capitalismo e socialismo 
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Exercícios 

 

1. Leia o texto abaixo: 

“O aspecto mais marcante da ordem geopolítica bipolar foi a chamada Guerra Fria. Ela consistiu 

simultaneamente numa disputa e numa conivência entre EUA e ex-União Soviética. Foi uma disputa 

tanto político-militar e econômica como diplomática, cultural e ideológica. Pode-se dizer que ela 

representou uma espécie de prolongamento da 2º Guerra mundial, só que sem as batalhas, sem os 

conflitos militares diretos.”  

(José Wiliam Vesentini. A nova ordem mundial. S. Paulo, Ática, 1995, p.12) 

 

A partir da leitura do texto, pode-se compreender que a ausência de conflitos militares diretos entre as 

duas superpotências significa que: 

a) a competição econômica neutralizou os conflitos militares durante os anos da guerra fria. 

b) as disputas militares ocorreram de forma indireta em outros países, como os do terceiro mundo. 

c) a ideia de democracia presente na ideologia capitalista e na socialista impediu a eclosão de 

movimentos militares. 

d) a paz predominou no mundo a partir do pleno funcionamento das relações diplomáticas. 

e) o progressivo desarmamento no planeta ocorreu com o fim da segunda guerra mundial. 

 

 

2. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um 

período homogêneo único na história do mundo. [...] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor 

de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão 

único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

 

O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento 

histórico em que houve: 

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra 

Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 1930. 

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a 

China e o Japão. 

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 
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3. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a 

formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco 

ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que, na 

formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os EUA e o Canadá. Essa 

divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico que se refletia pela opção entre 

os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como 

a) Cortina de Ferro. 

b) Muro de Berlim. 

c) União Europeia. 

d) Convenção de Ramsar. 

e) Conferência de Estocolmo. 

 

 

4. “... foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A paz era impossível 

porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Um sistema só 

poderia sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos 

tinham acumulado tamanho poder de destruição, que se acontecesse um conflito generalizado seria, 

com certeza, o último...” 

O texto descreve uma problemática que, na história recente da humanidade, 

a) identifica as tensões internacionais durante a Revolução Russa. 

b) ilustra as relações americano-soviéticas durante a Guerra Fria. 

c) caracteriza o panorama mundial durante a Guerra do Golfo Pérsico. 

d) revela o perigo da corrida armamentista durante a Revolução Chinesa. 

e) explica os movimentos pacifistas no Leste Europeu durante a Guerra do Vietnã. 

 

 

5. Derrotada nas duas guerras mundiais, a Alemanha esteve dividida por quarenta anos. A respeito das 

mudanças nas fronteiras alemãs, é correto afirmar que: 

a) Os acordos de Potsdam, no final da Segunda Guerra Mundial, dividiram o território alemão em três 

zonas de ocupação: norte-americana, germânica e russa. 

b) A cidade de Berlim, localizada na ex-República Democrática Alemã — de regime socialista — foi 

dividida em dois setores: o ocidental capitalista, de economia de mercado, e o oriental socialista, 

de economia estatal. 

c) A queda do muro de Berlim em 1989 possibilitou a reunificação da Alemanha, mas, ao contrário 

do que se previa, tal fato enfraqueceu sua condição de potência mundial, devido à xenofobia e à 

ação de grupos neonazistas. 

d) A Alemanha Ocidental comandou o processo de reunificação do território germânico no final da 

década de 1980, sem altos custos, pois a Alemanha Oriental figurava entre os países europeus 

mais industrializados e de elevada renda per capita. 

e) A ex-República Federal Alemã e a ex-República Democrática Alemã constituíram o centro do 

conflito entre EUA e ex-URSS durante a Guerra Fria, sendo a primeira ligada ao Pacto de Varsóvia 

e a segunda, à OTAN. 
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6. “Configuração política internacional que caracterizou a Guerra Fria (do final da Segunda Guerra Mundial 

a 1989-1991), centrada em dois Estados, os Estados Unidos e a URSS, aos quais, de modo mais ou 

menos consentido, os demais Estados alinharam-se militar, politica e ideologicamente". 

DURAND, Marie-Françoise. Atlas da mundialização: compreender o espaço mundial contemporâneo. São Paulo: Saraiva. 

 

A que importante período da Geopolltica Mundial o texto faz referência? 

a) Liberalismo 

b) Bipolaridade 

c) Globalização 

d) Macarthismo 

e) Neoliberalismo 

 

 

7. Em 1955 foi realizada na Indonésia a Conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado 

Movimento dos Não Alinhados. Considerando o contexto do Pós-Segunda Guerra Mundial, a 

Conferência de Bandung expressava 

a) uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia asiática sobre a economia 

do pós-guerra. 

b) uma ruptura com os padrões socioculturais preconizados pela Tríplice Aliança e pela Tríplice 

Entente. 

c) a resistência política contra os confrontos armados entre os Países Aliados e os Países do Eixo. 

d) a consolidação da influência socialista no hemisfério oriental, com a redefinição de antigas 

fronteiras políticas. 

e) a tentativa de alguns países de se manterem neutros diante da bipolaridade estabelecida pela 

Guerra Fria. 

 

 

8. Leia o texto a seguir. 

“Poetas, seresteiros, namorados, correi 

É chegada a hora de escrever e cantar 

Talvez as derradeiras noites de luar 

Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva 

Afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural Sei lá que mais 

Ah, sim! Os místicos também profetizando em tudo o fim do mundo 

E em tudo o início dos tempos do além 

Em cada consciência, em todos os confins 

Da nova guerra ouvem-se os clarins” 

(GIL, G., Lunik 9) 

Esse texto faz uma evidente referência ao projeto soviético da conquista do espaço, uma vez que Lunik 

9 foi a nave não tripulada que pousou na Lua em 6 de fevereiro de 1966. Assinale a alternativa que 

apresenta, corretamente, em qual contexto se insere esse evento da corrida aeroespacial. 

a) Guerra da Crimeia. 

b) Guerra do Vietnã. 

c) Guerra dos Mundos. 

d) Guerra Fria. 

e) Guerra nas Estrelas. 
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9.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://futebolcomunista.blogspot.com.br/2014/07/leste-contra-oeste-historia-dos.html. Acesso em: 01 mai 

2017. 

O cartograma apresenta a organização geopolítica de um país localizado hoje no centro do continente 

europeu. O período geopolítico apresentado pelos símbolos que os representam é o da(o) 

a) Guerra Fria. 

b) Entre Guerras. 

c) República de Weimar. 

d) Nova Ordem Mundial. 

e) Segunda Guerra Mundial. 
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10.  

 
Disponível em: Acesso em: 16 ago. 2013. 

Em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O governo [da Alemanha Oriental] não tinha condições 

de mantê-lo, a menos que partisse para uma repressão sangrenta. [...] Em apenas 3 dias, pelo menos 2 

milhões de alemães-orientais passaram para Berlim Ocidental. [...] Já no lado ocidental, os alemães-

orientais formavam filas enormes diante das discotecas e de lojas pornôs [...]. Embora não tivessem 

dinheiro suficiente para comprar, as pessoas olhavam tudo como se fosse um grande parque de 

diversões. 
ARBEX JR., José. Revolução em 3 tempos: URSS, Alemanha, China. SP: Moderna, 1993. p. 54-56. 

A partir do texto, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim, em 1989, indica: 

a) a falência do modelo socialista soviético em atender às demandas da população quanto à liberdade 

individual e ao consumo de bens e serviços. 

b) as grandes realizações do modelo socialista na saúde e educação, capazes de manter as massas 

distantes dos apelos do mundo do consumo de bens privados, próprios da economia capitalista. 

c) o resultado do cerco militar das potências capitalistas e, consequentemente, o esgotamento do 

sistema socialista de atender às demandas das populações dos países do Leste Europeu. 

d) o vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha Oriental, o qual repetia o padrão soviético, 

porém era mais brando quanto à livre organização da sociedade e à liberdade de imprensa. 

e) a crise do capitalismo dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, com o esgotamento 

do Estado do Bem-Estar Social e a retração da sociedade de consumo. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-oPaZxkAV9nY/Ve_x-JBbXvI/AAAAAAAAQgg/eMRNr-ez6ms/s1600/image004.gif
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Gabarito 

 

1. B 

A expressão “Terceiro Mundo” surgiu na reunião de países asiáticos e africanos que se emanciparam da 

colonização europeia, na Conferência de Bandung, na Indonésia (em abril de 1955). A Coreia integrava 

esse Terceiro Mundo quando ocorreu a guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, que contou com a intervenção 

dos EUA com o objetivo de parar o avanço comunista, uma vez que a Coreia do Norte comunista, com 

apoio da China, havia invadido a Coreia do Sul pró-ocidental. O resultado foi a divisão da Coreia em Coreia 

do Norte comunista e Coreia do Sul pró-ocidental. 

 

2. E 

A Guerra Fria foi marcada por ser o período de disputa indireta entre as duas potências do pós-Segunda 

Guerra Mundial. Como as potências europeias tiveram grandes prejuízos humanos e materiais no período 

do conflito, coube aos Estados Unidos e à URSS a disputa pela hegemonia mundial. 

 

3. A 

Winston Churchill, então primeiro-ministro britânico, foi o primeiro a citar a expressão “Cortina de Ferro” 

para se referir ao avanço do socialismo soviético sobre a Europa, que ficou dividida à leste sob influência 

socialista e à oeste sob influência capitalista, no contexto da Guerra Fria. 

 

4. B 

O trecho apresentado retrata a tensão que existia no período da Guerra Fria, em que ambas as potências 

envolvidas (Estados e URSS) sabiam que um possível embate direto ocasionaria efeitos devastadores e, 

portanto, as disputas eram em outras esferas, espacial e armamentista, por exemplo. 

 

5. B 

Sobre a divisão da Alemanha e da cidade de Berlim pode-se afirmar que ambas estavam divididas e 

alinhadas ideologicamente ao bloco socialista (Alemanha e Berlim orientais) ou ao bloco capitalista 

(Alemanha e Berlim ocidentais). A cidade de Berlim especificamente além da barreira ideológica havia a 

barreira física, o chamado muro de Berlim criado em 1961. Ressalta-se que, Berlim Ocidental estava 

subdividida em 3 setores administrativos (americano, francês e inglês). Todavia, durante a Guerra Fria, 

ocorreu um acordo no qual as três potências ocupantes teriam livre acesso à parte aos setores ocidentais 

da cidade, de orientação ideológica capitalista. 

 

6. B 

O sistema internacional de poder da Guerra Fria se dá pela bipolaridade entre Estados Unidos e URSS, 

marcada pela oposição bélica e ideológica. 

 

7. E 

No contexto do mundo bipolar da Guerra Fria, o Movimento dos Não Alinhados caracterizava um grupo 

de nações sem alinhamento com os Estados Unidos e a União Soviética, mantendo uma política externa 

mais independente. 
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8. D 

O que é apontado na canção como um “momento histórico” é a conquista do espaço pelos socialistas 

soviéticos e o que é apontado como uma “nova guerra” da qual “ouvem-se os clarins”, ou seja, uma guerra 

anunciada, é a Guerra Fria. A corrida espacial foi uma das formas pela qual as potências envolvidas no 

conflito utilizavam-se para demonstrar poder uma para a outra e para o mundo. 

 

9. A 

O mapa mostra a nação alemã dividida em dois Estados com orientação política e ideológica diferentes 

durante o período da Guerra Fria. Na porção oeste, a Alemanha Ocidental (capitalista) e na porção leste, 

a Alemanha Oriental (socialista). 

 

10. A 

Existia um atraso tecnológico em todos os segmentos na URSS, oriundo de anos de práticas que visavam 

à proteção do mercado interno diante da concorrência do capital privado. O socialismo não incentivava o 

consumismo, pois era considerado uma das características mais opostas ao sistema e era característico 

do sistema capitalista. Por conta disso, a produção industrial era limitada e os salários dos trabalhadores 

eram baixos. Soma-se a isso os elevados gastos militares para fazer frente aos Estados Unidos. Tudo 

isso tornou o cenário favorável à eclosão da revolta popular que culminou na queda do Muro de Berlim. 

 

 

 

 


