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1. No livro Xogun (James Clavel, 1986), ficção ambientada no século XVI, existe uma passagem 

na qual o navegador inglês Blackthorne, recém-chegado ao Japão, fez um mapa-mundi na 

areia, tentando explicar ao líder Toranaga o lugar de onde veio, o caminho que percorreu, 

cruzando o Oceano Atlântico, passando pelo extremo sul do continente americano, cruzando 

o Oceano Pacífico, até chegar à ilha do Japão. Blackthorne conta a Toranaga que conseguiu 

um portulano português, uma espécie de mapa secreto, para poder passar pelo estreito de 

Magalhães.Toranaga quis continuar a conversa, pois ficou impressionado com a importância 

dos portulanos e com o tamanho diminuto do Japão. Percebeu imediatamente que 

Blackthorne tinha informações interessantes a ele. Inspirando-se na passagem relatada,  

a) explique como a localização geográfica continua sendo conhecimento estratégico para a 

geopolítica contemporânea.  

b) associe o texto e a explicação à situação atual da Palestina.  

 

 

2. O fim do mundo bipolar encerrou a dicotomia entre duas únicas possibilidades político 

econômicas e ideológicas. A nova ordem mundial, além de outras mudanças, fez surgir opções 

e alternativas. A terceira via e o terceiro setor são elementos dessa nova realidade.  

a) Con  

b)  

 

 

3. Analise o mapa  
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a) Por que Israel recebeu um grande volume de investimentos militares dos Estados Unidos 

neste período?  

b) Aponte e explique uma característica atual das relações entre os Estados Unidos e Israel. 

 

 

4. O quadro a seguir ilustra a tendência mundializada de redução da população 

economicamente ativa (PEA) na agricultura. Sabendo que existem condições particulares para 

cada conjunto de países assinalados, responda aos itens a e b.  
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Fonte: ONU 

 

a) Apresente e explique uma causa específica da redução da PEA agrícola nos "países 

desenvolvidos". 

b) Apresente e explique uma causa específica da redução da PEA agrícola nos "países 

subdesenvolvidos". 

 

 

5. Imigrantes no mundo 

A imigração é um dos temas essenciais do século XXI. Nosso futuro depende de que saibamos 

 
Trecho de carta de Rosa Montero  imigrante em Madri. In El País  14 / 15 / 02. 

 

No mundo atual, as reações negativas e os conflitos envolvendo imigrantes e seus 

descendentes evidenciam que os nativos passam a vê-los cada vez mais como uma fonte 

indesejável de problemas. 

a) Explique o papel desempenhado pelos imigrantes nos países mais desenvolvidos da Europa 

Ocidental, no período entre o pós 2ª Guerra e os anos 70. 

b) Apresente um argumento de ordem econômica e outro étnico-cultural utilizados por 

aqueles que, nos países desenvolvidos, veem, hoje, os imigrantes como indesejáveis 

 

 

6. A ONU calcula que cerca de 2% da população mundial vivem fora do seu país de origem. 

Entre refugiados, imigrantes legais e ilegais, seriam no total 125 milhões de pessoas que 

deixaram a terra natal. Na Europa Ocidental, a presença dos estrangeiros compõe um mosaico 

multicultural. O processo de integração desses imigrantes nas sociedades europeias é 

complexo. 

 

Explique duas reações que evidenciam as dificuldades de inserção do imigrante nas 

sociedades europeias. 
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Gabarito  
 

1. a) O conhecimento da localização geográfica das diferentes áreas de um território 

funciona como instrumento de planejamento para a sua defesa ou ocupação. Entre essas 

áreas, podem-se citar alguns estreitos com intensos fluxos comerciais, rios, locais ricos 

em recursos minerais e energéticos, cidades, estradas, pontes, hidroelétricas, etc.  

b) O texto retrata a importância do conhecimento do espaço geográfico estratégico e de 

seu mapeamento preciso. No caso da Palestina, há uma desigual capacidade de 

reconhecimento do espaço geográfico e de seu mapeamento, já que Israel tem acesso à 

tecnologia cartográfica de qualidade superior à de que dispõem os palestinos. A falta de 

limites precisos para a Palestina é um dos fatores que alimenta a discórdia entre 

israelenses e palestinos. Na atualidade a Palestina é uma região com delimitações 

determinadas de diferentes formas, segundo os grupos que a cartografam, o que 

contribui para o agravamento dos conflitos na região.  

2. a) O termo terceira via surgiu para designar uma filosofia política que surgiu durante a 

Guerra Fria, propondo-se como alternativa aos sistemas que existiam no Primeiro Mundo 

(capitalista) e no Segundo Mundo (socialista). Identificada hoje como uma ideologia 

socialdemocrática, a terceira via defende a formação de um Estado com atuação 

equilibrada, que fuja dos extremos vistos no socialismo (estatismo) e no liberalismo (ação 

mínima) e que seja, no contexto da globalização, mais dinâmico, com responsabilidade 

fiscal, carga tributária proporcional à renda e forte responsabilidade nas áreas de 

segurança, infra-estrutura, saúde e educação. Dessa forma, a terceira via procura se 

colocar como a solução para a sociedade global, conciliando a eficiência econômica, 

defendida pelos neoliberais capitalistas, com a preocupação social, defendida pela 

esquerda.  

b) O terceiro setor é o conjunto de atividades realizado por organizações sem fins 

lucrativos e não-governamentais (ONGs), que prestam serviços públicos. O termo surgiu 

em complementação à ideia de que o primeiro setor seria formado pelo governo e suas 

ações sociais, enquanto o segundo setor seria o privado, que defende os interesses 

individuais. Dentre os inúmeros organismos que podem ser citados, destacamos: na área 

ambiental, as ONGs brasileiras, Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Socioambiental 

(que defende também as populações indígenas); na área dos Direitos Humanos, a Anistia 

Internacional.  

3. a) A década de 1980 iniciou-se com o conflito Irã  Iraque e a invasão do Afeganistão pela 

URSS, que só terminaria em 1989. Também neste período houve a consolidação de uma 

República Islâmica no Irã, apoiada na figura do então Ayatolá Komeini  fato que 

ameaçou os interesses norte-americanos na região, além de representar um risco para a 
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estabilidade do Estado de Israel. Vale também destacar a questão do petróleo, 

controlado em grande parte pelos países do Golfo Pérsico.  

b) Esses países são aliados na luta contra o terrorismo internacional. E nos últimos anos, 

o apoio dos EUA não se demonstrou irrestrito e várias foram as tentativas de 

reconciliação e acordos para a paz entre israelenses e árabes palestinos, intermediados 

pelos norte-americanos  

4. a) Nos países desenvolvidos houve um processo de urbanização das áreas rurais de 

forma lenta e gradual, o que por sua vez diminuiu paulatinamente a PEA agrícola nestes 

países, visto que as áreas rurais também diminuíram. 

b) Nos países subdesenvolvidos a concentração de terras somada à modernização 

agrícola impulsionaram o êxodo rural, em que as áreas urbanas foi o destino de grandes 

fluxos populacionais advindos do campo.  

5. a) No período entre o pós-Segunda Guerra e os anos 70, os imigrantes estrangeiros na 

Europa Ocidental desempenharam os seguintes papéis: mão-de-obra para a 

reconstrução da Europa; ocupação de postos de trabalho que exigiam pouca ou 

nenhuma qualificação; desempenho de funções no mercado de trabalho que não 

interessavam à população nativa. 

b) Entre os argumentos de ordem econômica destacam-se: o aumento da concorrência 

por postos de trabalho e

em geral; atribuição da crise do sistema previdenciário público à presença crescente de 

trabalhadores imigrantes informais e/ou ilegais no mercado de trabalho. Entre os 

argumentos de ordem étnico-cultural destacam-se: a visão de que os imigrantes, 

permanecendo com os valores de seus países de origem, ameaçam os valores culturais 

nativos; medo de futuro predomínio numérico de outras etnias; receio de perda de 

hegemonia da língua nacional; conflitos de natureza religiosa. 

6. Formação de guetos étnicos nas áreas menos valorizadas das grandes cidades. - 

Movimentos de hostilidade organizados pelos partidos políticos de direita contra 

imigrantes africanos, asiáticos e latino-americanos. - Propostas de restrição aos 

benefícios concedidos a refugiados e exilados políticos. - Políticas de restrição aos 

imigrantes, com leis mais rígidas de imigração e de aceitação dos refugiados. - 

Crescimento dos movimentos de grupos racistas e xenófobos nos países da Europa, que 

promovem ataques e agressões a imigrantes. - Aumento no controle das fronteiras 

marítimas e terrestres, dificultando a entrada dos migrantes nos países europeus. 


