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Módulo 1
Geopolítica – Ordens mundiais; Desenvolvimento e 
Subdesenvolvimento

Atividades para sala

01  C

 Durante a Guerra Fria, o mundo viveu uma bipolaridade 
apoiada no poder bélico, enquanto, atualmente, vivencia 
uma multipolaridade na qual o poder econômico é o mais 
importante. Entretanto, essa busca pelo poder econômico 
agravou ainda mais a concentração de renda já existente.

02  C

 Com o fi m da ordem mundial bipolar, a União Soviética 
deixa de existir e os Estados Unidos parecem ter perdido 
lugar como nação protetora do mundo livre. O ataque 
de 11 de setembro reavivou o nacionalismo da nação 
 norte-americana, a qual voltou a se posicionar como a 
defensora do mundo livre, agora em luta contra o terrorismo.

03  B

 No início dos anos 1990, tem fi m a União Soviética e, com 
ela, a organização bipolar mundial. Tem-se início uma nova 
ordem mundial, agora multipolar e que tem como foco o 
poder de infl uência econômica e não mais puramente  militar.

04  D

 O termo desenvolvimento foi criado para retratar a situação 
de crescimento econômico e social de um país, dentro dos 
moldes capitalistas. Um dos principais fatores responsáveis 
pelo desenvolvimento de uma nação é o crescimento eco-
nômico (PIB; PNB; renda nacional; renda per capita). Entre-
tanto, atualmente o capital é cada vez mais volátil ou de 
curto prazo, já que se destina a obter lucros por meio da 
especulação e, por isso, ocorrem concentrações de bolsas 
de valores em áreas mais ricas e dinâmicas do planeta.

05  C

 O capitalismo é um sistema econômico em que os meios de 
produção e distribuição, decisões sobre oferta, demanda, 
preço e investimentos são, em grande parte ou totalmente, 
de propriedade privada e com fi ns lucrativos.

06  E

 A distribuição de energia elétrica constitui um grande desa-
fi o para muitos países do mundo, inclusive o Brasil. Diver-
sos consumidores espalhados em territórios de dimensões 

continentais esperam que a melhoria na distribuição de 
energia se torne realidade, fato que, há muito tempo, dei-
xou de ser novidade em outras regiões. A enorme dispa-
ridade existente entre as nações pode ser explicada pela 
estrutura econômica, social e tecnológica. Os países que 
detêm uma economia relativamente estável e que possuem 
uma elevada produção industrial ou no consumo de bens 
são os que mais consomem energia.

Atividades propostas

01  A

 Não existe um consenso sobre a existência de uma ordem 
mundial rigidamente defi nida; muitos analistas apontam 
para a ocorrência da multipolaridade, fenômeno carac-
terizado pelo surgimento de algumas superpotências e 
de blocos econômicos que atualmente rivalizam com os 
 Estados Unidos, como a União Europeia, o Japão e, mais 
recentemente, a China.

02  C

 Um bloco econômico pode ser defi nido como um órgão de 
integração de países nos aspectos econômicos e sociais, 
visando seu desenvolvimento e maior poder de competi-
ção. O surgimento dos blocos econômicos foi consequên-
cia do fi m da ordem bipolar e do início da nova ordem 
mundial ou ordem multipolar, na qual o mundo fi ca orga-
nizado em blocos econômicos, que passam a se constituir 
como os principais instrumentos de infl uência econômica 
e política, formando, também, expressivos espaços inte-
grados de livre-comércio. Esses megamercados podem 
ser identifi cados como áreas de livre-comércio, união 
aduaneira, mercado comum e união econômica e monetá-
ria. Como exemplos de megablocos que internacionaliza-
ram a economia, existem o NAFTA e a  Comunidade (atual 
União) Europeia.

03  D

 Com o fi m da Segunda Guerra Mundial, retoma-se o pro-
cesso de descolonização, e as antigas colônias passam a 
se tornar nações independentes. A partir do fi m da década 
de 1940, o mundo passou a ser dividido pelo poderio eco-
nômico das nações, que se encaixavam no grupo dos paí-
ses desenvolvidos ou subdesenvolvidos.

04  D
 O primeiro texto refere-se ao Plano Marshall, que se 

baseava em um direcionamento da Doutrina Truman, cujos 
objetivos conjuntos eram frear a expansão do socialismo e 
criar um programa para auxiliar na recuperação europeia 
nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. 
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 O segundo texto explicita a atuação da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que foi uma aliança 
militar intergovernamental criada em abril de 1949 com o 
objetivo de organizar um acordo entre os países partici-
pantes, ou Estados-membros, que estipula a defesa mútua 
no caso de algum ataque externo.

05  E

 Guerra Fria é a designação atribuída ao período histó-
rico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os 
Estados Unidos e a União Soviética, que compreendeu o 
período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) 
e a extinção da União Soviética (1991). Foi um conflito de 
ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e 
ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência.

06  A

 Guerra Fria foi um período histórico de disputas estra-
tégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a 
União Soviética, compreendendo o período entre o final 
da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União 
Soviética (1991). Uma das mais notórias mudanças do 
mundo pós-Guerra Fria tem sido a criação e o fortaleci-
mento de blocos econômicos cada vez mais influentes.

07  D

 O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma organização 
que pretende assegurar o bom funcionamento do sistema 
financeiro mundial pelo monitoramento das taxas de câm-
bio e das balanças de pagamentos, por meio de assistên-
cia técnica e financeira.

08  A

 O subdesenvolvimento é caracterizado pela dependên-
cia econômica dos países de economias periféricas, que 
apresentam grandes índices de desigualdades sociais. 
Nele, os níveis econômicos e sociais são bastante desi-
guais entre a população.

09  D

 No texto, fica nítido que a população dos países conside-
rados desenvolvidos, ao final da década de 1990, detinha a 
maior parte do PIB, das exportações mundiais, do número 
de linhas telefônicas, do acesso à internet e às novas tec-
nologias, entre outros fatores. Isso vem deflagrando o 
aumento da concentração de renda, recursos e riqueza, 
mencionado na alternativa D.

10  A

 A OMC foi criada para estabelecer normas do comércio 
internacional e assessorar os países sobre técnicas de comer-
cialização. Ela também supervisiona os acordos comer-
ciais já assinados, resolve pendências comerciais entre 
os países e promove a cooperação com o FMI e o Banco 
 Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

 No comércio internacional, os países subdesenvolvidos sen-
tem-se comumente prejudicados pela intervenção de nações 
desenvolvidas e por isso criam práticas protecionistas.

11  E

a) (F) A charge não aponta mudanças na paisagem.
b) (F) O acesso à tecnologia depende da condição 

socioeconômica.
c) (F) O desenvolvimento tecnológico objetiva o mer-

cado, e não as desigualdades sociais.
d) (F) A charge expressa condições precárias de vida.
e) (V) A charge indica a contradição entre a questão 

socioeconômica e o uso de tecnologia ao expor 
que as desigualdades sociais ainda se postergam 
em relação às revoluções tecnológicas.

12  C

 O subdesenvolvimento, segundo o geógrafo Josué de 
Castro, é o “produto da má utilização dos recursos naturais 
e humanos realizada de forma a não conduzir à expansão 
econômica e a impedir as mudanças sociais indispensáveis 
ao processo da integração dos grupos humanos subde-
senvolvidos dentro de um sistema econômico integrado”. 
A utilização de outras terminologias como “países emer-
gentes” ou “em desenvolvimento” diminui o estigma ine-
rente ao termo subdesenvolvido como algo estático.


