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Capítulo 2 O mundo dividido

1  C

 a) Não é a observação ou não dos limites fronteiriços 
que possibilita avaliar a qualidade de uma proposta 
de regionalização, mas sim a coerência dos critérios 
selecionados e sua correta aplicação.

 b) Os critérios citados podem gerar regionalizações que 
consideram ou não as fronteiras entre os países.

 d) Os critérios naturais podem gerar regionalizações que 
consideram ou não as fronteiras entre os países.

2  O século XX foi marcado pela ascensão de duas super‑
potências, Estados Unidos e União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas – a primeira com sistema econô‑
mico capitalista e a segunda, socialista. Esses países dis‑
putaram áreas de influência ao redor do mundo (adesão 
de países simpatizantes) e valeram‑se de constantes 
investimentos em desenvolvimento militar e tecnoló‑
gico. Passaram um período sob ameaça de uma guerra 
de grandes proporções sem nunca, de fato, terem che‑
gado a travar um conflito armado direto. Esse período 
ficou conhecido como Guerra Fria.

3  a) Socialismo.
 b) Socialismo.
 c) Capitalismo.
 d) Capitalismo.

4  B

 a) (F)  Havia países tanto desenvolvidos como subde‑
senvolvidos (mesmo que relativizando essa con‑
ceituação para países socialistas) nos dois polos 
de poder.

 b) (V)
 c) (F)  De fato, ocorreu novo ordenamento territorial (cria‑

ção de novos países, extinção de outros, redefini‑
ção de fronteiras etc.) após as guerras mundiais; 
entretanto, a formação do mundo bipolar está 
associada ao fortalecimento de dois países: EUA e 
URSS, que se tornaram superpotências na época.

 d) (F)  Não foi a disputa estritamente cultural entre 
esses dois países que resultou no mundo bipolar, 
mas sim a disputa política e econômica.

5  A Guerra Fria se manifestou mais intensamente entre o 
fim da Segunda Guerra Mundial (1945) e os anos 1990 
(quando ocorreram a queda do muro de Berlim e o fim 
da URSS) e teve como protagonistas duas superpotên‑
cias econômicas, políticas e militares: EUA e URSS. Esse 
conflito é considerado uma disputa ideológica que resul‑
taria em benefícios políticos e econômicos. Não houve 
conflito armado direto entre os dois países em razão 
do temor de uma guerra nuclear que poderia dizimar o 
planeta. Porém, ambos financiaram e apoiaram conflitos 
regionais ou internos a alguns países, geralmente asso‑
ciados a questões que envolviam movimentos revolucio‑
nários e contrarrevolucionários.

6  A

 a) (V)
 b) (F)  Trata‑se de regionalização que considera o 

desenvolvimento econômico para classificar os 
países em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo; 
entretanto, a divisão considera também diferen‑
tes ideologias, diferentes agendas político‑eco‑
nômicas. Portanto, a classificação não se dá de 
forma hierárquica.

 c) (F)  Não se trata de ranking, pois não foi considerada a 
diferenciação de industrialização nessa regionaliza‑
ção. A presença de indústrias e seus tipos varia tanto 
entre os países capitalistas como entre os socialistas.

 d) (F)  Em cada uma das três regiões, há países com 
PIBs muito diferentes.

7  D

 a) (F)  A ONU foi criada no fim da Segunda Guerra Mun‑
dial, e a globalização é um fenômeno que ganha 
mais contorno nos anos 1970 e se potencializa 
com o fim da Guerra Fria.

 b) (F)  A criação da OMC não teve papel relevante para 
o fim da Guerra Fria.

 c) (F)  Não ocorreu o declínio do poderio americano, ape‑
sar da ascensão econômica chinesa. Além disso, 
não há relação do crescimento da China, que oficial‑
mente é socialista, com o fim da Guerra Fria.

 d) (V)

8  O mapa apresenta quatro centros de poder de primeira 
ordem: Estados Unidos, China, União Europeia e Japão. 
Destaca, também, um centro de poder secundário, a 
CEI. Por fim, aponta o Oriente Médio como área de 
interesse dos centros de poder devido ao acúmulo de 
capitais, provenientes principalmente do petróleo.
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9  D

 a) (F)  Essa terminologia ganhou relevância com o fim 
da Guerra Fria, dividindo o mundo segundo o 
grau de desenvolvimento econômico.

 b) (F)  Mais utilizada após o fim da Guerra Fria, essa 
classificação considera o papel de cada país na 
Divisão Internacional do Trabalho – DIT.

 c) (F)  Esse modelo foi utilizado após o fim da Guerra Fria 
para dividir o mundo, genericamente, entre países 
ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos.

 d) (V)

10  Trata‑se da regionalização Norte‑Sul, ou de países desen‑
volvidos e subdesenvolvidos. O critério utilizado foi o grau 
de desenvolvimento dos países, e utilizou‑se o Trópico de 
Câncer como linha referencial para distinguir os países do 
Norte – desenvolvidos – dos países do Sul – subdesenvol‑
vidos. Apesar da referência ao posicionamento geográ‑
fico, essa informação não é um dado absoluto, sendo a 
Austrália e a Nova Zelândia os exemplos mais evidentes 
da sua relatividade. Além disso, é um critério muito gené‑
rico, que agrupa, em apenas duas categorias, países com 
realidades econômicas muito diferentes.

11  A Divisão Internacional do Trabalho (DIT) refere‑se à 
especialização produtiva dos territórios, ou seja, ao 
papel que cada país ou região exerce no mercado mun‑
dial, diferenciando‑os, basicamente, entre aqueles que 
são exportadores de tecnologia e bens industrializados 
daqueles que exportam matéria‑prima e fornecem mão 
de obra barata. O primeiro grupo trata‑se dos países 
centrais, ou seja, que comandam e estão no centro do 
sistema econômico; e o segundo abrange os países peri‑
féricos, que atendem às demandas dos países centrais e 
deles dependem.


