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1. 

no século XXI como grande foco de tensão mundial: lá se desenvolvem  intrincados e 

importantes conflitos desta nossa época. Suas raízes são históricas, pois, desde a Idade Média 

 quando os cruzados cristãos lutavam para retomar sua Terra Santa dos muçulmanos  o 

território sofre com disputas ferozes, regando o solo do deserto com um desmedido 

derramamento de sangue. [...] Estamos falando de um cenário particular, em grande parte 

desértico, que valoriza os cursos de água e as terras férteis, e de uma riqueza histórica sem 

igual que oculta ruínas de civilizações milenares. [...] Muita coisa disso, hoje, está sob intensa 

artilhari  
(HENRIQUES Jr., 2006, p. 50-51). 

 

 
 

De acordo com o texto e com o mapa apresentado, indique duas áreas em conflito situadas na 
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região e duas características (físicas, culturais e/ou políticas) que lhes dão individualidade. 

 

 

2.  

 
 

 

 

espécie de barril de pólvora com o estopim aceso, prestes a explodir. Essa imagem explica-se 

em função de ser essa região do mundo o lugar onde talvez ocorram os conflitos mais 

 
 Adaptado de Olic, Nelson B., Oriente Médio, São Paulo: Moderna. 1991. 

 

Apresente três fatores que originam os conflitos entre países do Oriente Médio. 

 

 

3. A onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos de países árabes, 

conhecida como Primavera Árabe, tem provocado a queda de alguns governos ditatoriais. 

a) Cite 4 (quatro) países árabes onde ocorreram as manifestações referidas acima. 

b) Explique como as redes sociais (Facebook, Twitter) e os meios de comunicação têm 

contribuído para o desenvolvimento dos conflitos em países árabes de governos ditatoriais. 
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4. A inserção do continente africano, em especial da porção subsaariana, na economia-mundo 

caracterizou-se pelo desempenho de diferentes papéis exercidos pela África na Divisão 

Internacional do Trabalho em cada uma das fases do desenvolvimento do capitalismo.  

a) Caracterize e justifique a posição social e econômica do continente africano na Nova 

Ordem Mundial.  

b) Explique, em linhas gerais, a relação entre o processo de colonização ocorrido no 

continente africano e o grande número de conflitos que se propagam na região.  

c) Caracterize a posição geopolítica desse continente no contexto mundial em dois períodos: 

durante o predomínio do antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética; e depois do 

final da Guerra Fria. 

 

 

5. 

dividi-las, segundo suas finalidades, em gerais e específicas. As primeiras apresentam funções 

normalmente políticas, como é o caso da Organização das Nações Unidas (ONU). As 

organizações específicas podem apresentar objetivos diversos, por exemplo: econômicos, 

como o Fundo Monetário Internacional, ou sociais, como a Organização Internacional do 

Trabalho. Podem ser divididas, também, segundo seu alcance territorial, em universais, como 

é o caso da ONU, ou regionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA). Ainda de 

acordo com seus objetivos, elas podem ser divididas em organizações internacionais de 

cooperação, caso da Organização Mundial do Comércio (OMC), ou organizações de 

 
 (Adaptado de Eduardo Felipe P. Matias, A humanidade e suas fronteiras: do Estado soberano à 

sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 260.)  
 

a) Na estrutura organizacional da ONU, há o Conselho de Segurança, que é formado por 15 

membros, sendo 5 com assento permanente com direito a veto: EUA, Rússia, França, Reino 

Unido e China. Qual é a razão de serem esses países os membros permanentes?  

b) Com relação à atuação da OMC, tem havido uma diminuição nas práticas de protecionismo, 

principalmente por parte dos países hegemônicos? Justifique sua resposta.  

c) Dentre as organizações de integração regional, destaque-se o Mercosul. Explique um dos 

principais êxitos e um dos principais entraves econômicos ou políticos dessa organização 

regional. 

  

 
Gabarito  
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1. Entre áreas em conflito pode-se destacar a faixa de Gaza, a Cisjordânia, o território 

Hezbollah, as Colinas de Golan, dentre outras. Características (físicas, culturais e/ou 

-áridos, o que torna a água um recurso 

muito disputado; 

Constitui o berço das três mais importantes religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e 

cristianismo.   

2. Entre os fatores geradores desses conflitos encontram-se: petróleo; território; água;  

religiões e facções religiosas. 

3. a) Argélia; Líbia; Egito; Jordânia; Iêmen; Arábia Saudita; Líbano; Síria. Também: 

Palestina; Omã; Mauritânia; Marrocos; Djibuti; Barein; Iraque; Kuwait. 

b) O Facebook e o Twitter foram usados na mobilização da população e na organização 

de protestos.  

4. a) Dentro da Nova Ordem Mundial, o continente africano foi relegado a uma posição 

secundária na Divisão Internacional do Trabalho. Com a ampliação do uso das 

tecnologias de ponta, a aceleração das transações financeiras e o crescente poder das 

transnacionais, as relações comerciais baseadas nas trocas simples tiveram sua 

participação reduzida no total das transações comerciais do mundo. Com isso as regiões 

mais atrasadas, como a maior parte dos países da África, que dependiam essencialmente 

das exportações de produtos primários, em sua maior parte de baixo valor e com muitos 

produtores, ficaram com reduzida capacidade de influência no cenário mundial. Dentro 

da Nova Ordem Internacional, além dos pólos tradicionais de recepção dos maiores 

investimentos, localizados nos países desenvolvidos, surgiram excelentes oportunidades 

dentro dos países emergentes, o que reduziu a já pequena parcela de capitais que a 

África recebia.  

b) Durante o processo de colonização, em especial após a Revolução Industrial, o 

continente africano foi ocupado pelas potências europeias. Para organizar essa ocupação 

foi realizado o Congresso de Berlim. Nesse encontro foram demarcadas as áreas de 

ocupação e estabelecidas as regras de ocupação futura do continente. Essa demarcação 

não obedeceu às fronteiras étnicas e políticas existentes entre as centenas de reinos, 

tribos e clãs que havia no continente, o que viria a gerar grandes dificuldades políticas e 

administrativas. Grande parte das dezenas de conflitos e guerras originados após a onda 

de independências pela qual o continente passou posteriormente à Segunda Guerra 

Mundial tiveram como base problemas étnicos.  

c) Durante o período da Guerra Fria (1945-1991), quando o antagonismo entre os Estados 

Unidos e a União Soviética formava a base do cenário geopolítico mundial, Os Estados 
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Unidos procuravam ampliar a sua influência sobre diversas partes do continente, em 

substituição à fraca presença das antigas metrópoles europeias, enquanto a União 

Soviética fazia o mesmo, por meio de ajuda financeira e militar a países que tentavam 

experiências socialistas, como Angola e Moçambique, dentre outros. Acabada a Guerra 

Fria, com o deslocamento do eixo de conflitos do campo político ideológico para o 

campo econômico, o continente foi relegado a segundo plano na ordem internacional. 

5. a) Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são os quatro principais 

vencedores da Segunda Guerra Mundial - EUA, Reino Unido, França e Rússia (na época, 

URSS) - mais a China, aceita em 1971.  

b) A atuação da OMC não determinou nos últimos anos uma diminuição nas práticas 

protecionistas dos países desenvolvidos. Os países emergentes continuadamente 

reclamam, por exemplo, dos subsídios agrícolas fornecidos nos EUA (caso da laranja e 

algodão) e na União Europeia (especialmente na produção do açúcar). Contestam 

também as taxas impostas às importações de seus produtos metalúrgicos e siderúrgicos.  

c) O Mercosul, uma das organizações de integração econômica regional presentes no 

processo de globalização mundial, têm como êxito marcante o indiscutível aquecimento 

nas transações entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, verificado pela criação de um 

complexo infra-estrutural de transporte (principalmente hidroviário) e pelo aumento nas 

trocas de mercadorias e serviços. Por outro lado verifica-se a crise econômica que tem 

atingido os países membros, crise essa que levou a Argentina à moratória. 

  


