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Atividade de Carnaval 
1 - (UERN-2011)  

Nova Ordem Mundial e o nome dado a configuração de relações internacionais que emergiu apos o fim da 
bipolaridade. Sobre o assunto, e correto afirmar que: 
A) Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, dentre outros importantes acontecimentos, a Ordem Bipolar se afirmou 
de vez no cenário político internacional. 
B) A dissolução do Pacto de Varsóvia, em julho de 1991, não deve ser entendida como um dos acontecimentos 
marcantes para o fim da bipolaridade, já que essa organização militar, não serviu de instrumento de manutenção da 
ideologia socialista em nenhum momento do pós-Segunda Guerra. 
C) Uma das maneiras de configurar o mundo atual e através da Ordem Multipolar, onde o poder e medido muito mais 
pela capacidade econômica (disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, qualificação de mão-de-obra, nível de 
produtividade, índices de competitividade), do que pelo poder bélico das nações. 
D) Em uma Ordem Multipolar, o poder mundial estaria dividido entre Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Índia e 
Coreia do Sul. 
 
2 –Descreva sucintamente sobre os seguintes processos : 
 
a – Globalização; 
b – Nova Ordem Mundial; 
c – Politicas Neoliberais; 
d – Plano Marshall; 
e – Plano Colombo; 
f – G5 , G7 , G8; 
 
3 - (MACKENZIE-2011-1)  

 
http://www.inic.un.org 
As imagens em destaque evidenciam as condições do espaço geográfico do pós 2ª Guerra Mundial em diversos países. Frente a 
tantos efeitos nefastos, o mundo assumia o preço da reconstrução da Europa e da Ásia, além de se preocupar em evitar que outra 
guerra com essas proporções pudesse ocorrer novamente. Neste sentido, surge a ONU (Organização das Nações Unidas), 
oficializada em 24 de outubro de 1945 em substituição à antiga Liga das Nações. Mesmo em guerra, o bloco capitalista já 
desenvolvia planos e projetos de restauração,como ocorreu na Conferência de Bretton Woods que reuniu 44 países aliados em 
Junho de 1944. 
A respeito dos fatos citados no texto, considere as afirmações I, II e III abaixo. 
I. A ONU tem como objetivo manter a paz, defender os direitos humanos e as liberdades fundamentais e promover o 
desenvolvimento dos países. Atualmente, discute-se a necessidade de reformas na Organização, que reflita a realidade do pós-
guerra e da Guerra Fria, cenários já superados. 
II. Pelo acordo de Bretton Woods, foram criadas instituições financeiras como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o World 
Bank (Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento). 
III. Decorridos mais de 60 anos do acordo de Bretton Woods, verifica-se que os objetivos e as intenções originais diluíram-se ao 
longo do tempo. As instabilidades econômicas continuam existindo, principalmente nos países pobres, e os países ricos não 
precisam mais das condições e dos recursos oferecidos pelo FMI. 
Dessa forma, 
a) apenas I está correta. 
b) apenas I e II estão corretas. 
c) apenas II está correta. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) todas estão corretas. 
 


