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1) Faça um paralelo entre a imagem e a pergunta, posteriormente responda as questões. 

 

*Em que década ocorreu a maior parte dos movimentos de independência da África? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

2) A independência dos países africanos ocorreu em qual contexto geopolítico mundial? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

3) (UERJ 20017) 

G-20 adota linha dura para combater crise 

Grupo anuncia maior controle para o sistema financeiro 

Cercada de expectativas, a reunião do G-20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais 
emergentes do mundo, chegou ao fim, em Londres, com o consenso da necessidade de combate aos 
paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os 
líderes concordaram, dentre várias medidas, em injetar US$ 1,1 trilhão na economia para debelar a crise. 

Adaptado de http://zerohora.clicrbs.com.br 

A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual se 
esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração 
mais clara ainda está em andamento. 

Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante: 

a) diminuição dos fluxos internacionais de capital 



b) aumento do número de pólos de poder mundial 

c) redução das desigualdades sociais entre o Norte e o Sul 

d) crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos 

 
4)  A primeira Guerra mundial resultou de um conjunto de acontecimentos relacionados: 

a) à invasão de terras entre países 

b) à diversificação das religião entre as nações 

c) à falta de recursos dos países mais pobres. 

d) à disputa por mercados entre potências industriais. 

e) ao controle de terras férteis por países ricos. 

 

5)  Com o término da Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais entre países passaram a ser 

influenciadas pelas disputas por poder entre duas superpotências: 

a) França e Itália 

b) Estados Unidos e União Soviéticas 

c) Japão e Itália 

d) Japão e França 

e) Alemanha e França 

 

6) Faça um breve comentário sobre a situação atual nos países em desenvolvimento sobre a desigualdade social. 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 BONS ESTUDOS!!! 

 


