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a) De quais assuntos se ocupa a agenda de segurança e defesa dos governos nacionais? 

b) Quais as principais motivações para a modernização das Forças Armadas por parte dos 

países sulamericanos? 

 

 

4. 

tornaram-se o principal pilar do sistema financeiro e bancário mundial e, desde 1971, com o fim 

do padrão dólar-ouro, instituído no Acordo de Bretton Woods (1944), ficou aberto o caminho 

para uma crescente circulação de dólares americanos no mundo. A emergência de novos 

polos de produção industrial no mundo e a perda de competitividade da produção americana 

implicaram um crescimento da dívida pública e privada norte-americana. O motor principal da 

crise sistêmica atual que afeta o conjunto do planeta encontra-  
(Adaptado de GEAB - Global Europe Antecipation Bulletin, A crise actual explicada em mil 

palavras, nº. 17. Disponível em www.resistir.info/crise/geab_15set07.html. Acesso em 
27/10/2010.) 

 

a) Constata-se que há vários anos a economia norte-americana vem perdendo dinamismo. 

Quais os principais fatores dessa perda de dinamismo? 

b) Qual o principal fator desencadeante da atual crise sistêmica que se aprofundou em 2008? 

Qual foi o efeito imediato da crise, no aspecto financeiro? 

 

 

 

 

http://www.resistir.info/crise/geab_15set07.html.%20Acesso%20em%2027/10/2010
http://www.resistir.info/crise/geab_15set07.html.%20Acesso%20em%2027/10/2010
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Em suas declarações, o governo norte-americano justifica o uso dos drones, principalmente, 

como 

a) proteção militar a países com importantes laços econômicos com os EUA, 

principalmente na área de minerais raros. 

b) necessidade de proteção às embaixadas e outras legações diplomáticas norte-

americanas em países com trajetória comunista. 

c) meio de transporte para o envio de equipamentos militares ao Irã, com a finalidade de 

desmonte das atividades nucleares. 

d) um dos pilares da sua estratégia de combate ao terrorismo, principalmente em regiões 

com importante atuação tribal/terrorista. 

e) reforço para a megaoperação de espionagem, executada em 2013, que culminou com o 

asilo de Snowden na Rússia. 
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Gabarito  
 

1. a) FMI (Fundo Monetário Internacional), BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento) ou Banco Mundial, OMC (antigo GATT).  

b) Interferem no gerenciamento econômico necessário para atingir metas propostas 

externamente. Adotam políticas econômicas recessivas e ortodoxas, aceitas pelo 

governo. 

2. a) No intervalo 1965/1970, África e Ásia estão abaixo da média mundial; no intervalo 

1995/2000, apenas a África encontra-se nesta situação. Entre os períodos 1965/1970 e 

1995/2000, a região de melhor desempenho foi a Ásia. 

b) Em escala global, apesar de desigual, entre os períodos de 1965/1970 e 1995/2000, 

houve melhoria nas condições de saneamento básico, maior acesso à educação, melhoria 

nas condições de alimentação, maior disseminação das vacinas, maior acesso à saúde, 

urbanização e relativo aumento da renda. 

3. a) As principais preocupações de segurança e defesa são aquelas relativas às ameaças à 

ordem estabelecida e que causam insegurança, tais como narcotráfico, terrorismo e 

insurgências, migrações descontroladas, crime organizado, marginalidade social 

(violência), degradação ambiental e proteção de recursos naturais, conflitos regionais, 

disputas fronteiriças, perda de território, modernização e treinamento das tropas. 

b) Corrigir a obsolescência do parque militar após anos de falta de investimentos; 

instrumentalizar-se para participar de missões de paz em outros países; preparar-se para 

responder a ameaças diversas (narcotráfico, guerrilhas, invasão militar, etc.); 

instrumentalizar-se frente a um possível conflito internacional; aumentar a influência do 

país em organismos internacionais e reivindicar assento no Conselho de Segurança da ONU. 

4. a) Os EUA vêm apresentando certa perda de competitividade frente a outros centros 

econômicos (União Européia e China, por exemplo): seu sistema educacional vivência 

uma crise, que afeta a formação de recursos humanos; algumas infra-estruturas 

produtivas estão deterioradas; sua economia apresenta dependência energética (que 

provoca aumento de custos produtivos) e tem havido crescente endividamento da 

população e do governo (que resulta em baixa poupança para investimentos); seus 

gastos militares recorrentemente são preponderantes em relação a tecnologias de uso 

comercial e de gastos sociais; e sua mão de obra é cara e relativamente menos 

competitiva. 

b) O chamado estouro da bolha imobiliária (forte processo especulativo ou crise 

imobiliária) ocorrido no mercado norte-americano contagiou toda a economia mundial. 

Com a constatação de que as dívidas imobiliárias e demais eram impagáveis, houve 

uma repercussão econômica mundial, com a desvalorização de todos os ativos em 
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dólares (as divisas, como títulos do tesouro, ações de empresas, patrimônios 

imobiliários, etc.), bem como falência de empresas e bancos, gerando aumento de 

desemprego. Em muitos países houve a tentativa de contenção da crise por meio de 

aumento de gastos públicos para intensificar investimentos e demanda. 

5. D 


