
       Em rede as ideias acontecem! 

 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA – SEMANA 23 A 27/03/2020 

Disciplina: Geografia / 8º Ano 

Professora Carolina Gamba 

_________________________________________ 

Olá, turma! 
 
 

Este é o gabarito das atividades referentes à semana de 23 a 27/03/2020, cuja data de 
entrega era 30/03. 

Caso ainda tenham dúvidas após a correção, utilizem o Google Sala de Aula para perguntar. 
 
 

Saudades de vocês! 
Espero vê-los em breve. 

 
Professora Carolina 

 
______________________________________________________________________________ 

 

TAREFÁRIO - GABARITO 

 

1. Comente, em dois parágrafos, sobre as causas da decadência e posterior dissolução da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

Diversas foram as razões que levaram a União Soviética a ser dissolvida em 1991, encerrando a 

Guerra Fria. No geral, destacam-se problemas internos, como o atraso tecnológico da economia 

complementar soviética frente aos avanços estimulados pela concorrência capitalista. Os custos de 

produção eram cada vez maiores, e os produtos com baixa qualidade. Houve também gastos 

excessivos nas corridas espacial e armamentista, com diminuição de investimentos em setores 

básicos. 

Além disso, os privilégios obtidos por pessoas que trabalhavam para o governo da URSS geraram 

diferença de classe em um sistema cujo objetivo final era, justamente, ser igualitário. Ressalta-se 

também a centralização governamental, a corrupção e a falta de liberdade da população do país. 

Todo esse contexto gerou uma crise profunda que, mesmo com reformas, não foi superada. 

 

2. Faça um resumo explicativo sobre a situação do Brasil na primeira fase da Guerra Fria. 

 

Na primeira fase da Guerra Fria, logo após a 2ª Guerra Mundial, o presidente era Getúlio Vargas, 

cujas políticas nacionalistas não agradavam aos interesses do governo dos EUA, que se distanciou 

e, portanto, deixou de colaborar de maneira mais ativa, por exemplo com auxílio financeiro e técnico. 

Tinha por pretensão forçar o Brasil a mudar de rumo, em favor de uma “nova realidade”, decorrente 



da fase do capitalismo em que estavam. A pressão aumentou muito, até que Getúlio Vargas foi 

tirado do poder por um Golpe de Estado, em 1945. 

Em 1946, com Eurico Gaspar Dutra no poder, o Brasil começou a se alinhar novamente aos 

estadunidenses, sob uma nova “democracia. Durante a Guerra Fria o Brasil, para receber apoio e 

auxílio financeiro dos Estados Unidos, desenvolveu algumas estratégias, como o combate ao 

comunismo no país, com a perseguição contra o Partido Comunista Brasileiro (colocado na 

ilegalidade). Também deixou de atender a maior parte das exigências dos movimentos trabalhistas 

operários. Durante a Ditadura Militar (1964 a 1985), ampliou-se a aproximação com os EUA e 

radicalizou-se o discurso anticomunista, com a ruptura da democracia no país.  

 

3. Sobre a expansão do Capitalismo após a ordem bipolar, responda: 

 

a. De que maneira os países se adaptaram em termos econômicos? 

 

Em relação ao regime de trabalho, ampliaram a exploração do trabalho, intensificaram o processo 

de industrialização, com aumento crescente do desemprego devido à automatização (mecanização) 

dos processos nas fábricas. As desigualdades sociais, por sua vez, passaram a crescer 

assustadoramente, devido à má distribuição da renda e condições de vida. 

 

b. Que acontecimentos marcaram essa nova fase da história humana? 

 

Entre eles, destacam-se: o aumento da população mundial, o crescimento demográfico urbano, a 

ampliação das atividades industriais, as mudanças no sistema trabalhista e a valorização da classe 

burguesa. 

 

4. Em relação à descolonização africana e asiática, realize os exercícios a seguir: 

 

a) De que maneira a situação da Europa no pós-2ª Guerra Mundial (1939-1945) se associa à 

independência de nações africanas? 

 

A Europa foi o palco dos conflitos na Segunda Guerra Mundial. Ao final, os territórios europeus 

estavam destruídos e a população bastante fragilizada, mesmo nos países vencedores. Nesse 

contexto, em que a Europa passa a olhar mais para si e sua reconstrução, as potências coloniais 

europeias enfraquecem seu controle sobre a África, onde os movimentos de independência 

cresceram até conquistarem seus objetivos. Deste modo, muitos países africanos tornaram-se 

independentes após a 2ª Grande Guerra. 

 

b) Como os EUA e a URSS atuaram na África e na Ásia durante a Guerra Fria? 

 

Para ampliarem suas áreas de influência, estadunidenses e soviéticos buscaram se aproximar dos 

governos de países africanos que haviam recentemente alcançado suas independências, até 

participando de forma direta e indireta de conflitos civis verificados nem tais novos Estados. 

 

c) O que foi a Conferência de Bandung (1955)? Qual foi a sua importância para a comunidade 

internacional? 

 

A Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955, reuniu diversos líderes de Estados 

asiáticos e africanos para discutir medidas em comum com vistas a garantir a soberania das nações 

que estavam se formando em tais continentes, após o imperialismo europeu e também novas 

atitudes colonialistas dos EUA e da URSS. Ou seja, queriam promover a cooperação entre si, sem 

interferências externas. Este evento foi muito importante para a comunidade internacional, de 

maneira que a Organização das Nações Unidas (ONU) exigiu que as potências europeias 

reconhecessem a independência de tais países. A Conferência de Bandung marcou o início de 



uma nova era, a da descolonização. Infelizmente, essa veio marcada por pobreza e muitos conflitos 

que ainda atingem as nações que participaram dela. 

 

 

d) Que impactos da colonização ainda são sentidos na África? 

 

A África padece não porque é pobre, mas porque é muito rica. Ao longo da história, o continente foi 

apropriado por diversos países, que tomaram posse de seus imensos recursos naturais. Além disso, 

sua população foi escravizada por séculos, mandada para outros continentes, para favorecer os 

interesses do tráfico negreiro, muito lucrativo para potências europeias. Mesmo teoricamente 

independentes, a maior parte dos países africanos ainda é dependente de economias dos países 

desenvolvidos e até de emergentes, como da China. Ainda são exportadores de matérias primas 

baratas e importadores de bens caros. A imensa maioria da população vive em condições de 

pobreza e de extrema pobreza. Além disso, os limites artificiais impostos pelos países colonizadores 

juntaram em um mesmo território etnias inimigas, que disputam o poder em conflitos civis longos e 

destrutivos. 

 

5. O que é Nova Ordem Internacional pós Guerra Fria (1945-1991), também chamada de fase 

do capitalismo financeiro globalizado? Que países nela se destacam? 

 

A chamada “Nova Ordem Mundial” (a partir de 1991) é marcada pela aceleração do processo de 

globalização, em suas múltiplas dimensões (circulação de mercadorias, de pessoas, de 

informações e de capitais). Tal ordem é marcada pela multipolaridade, como dito acima, com 

ampliação perversa da desigualdade entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, estes que 

ocupam posição extremamente frágil na Divisão Internacional do Trabalho (produzem matérias 

primas e importam produtos industrializados, com maior valor agregado e, portanto, mais caros). 

Amplia-se a dependência tecnológica e a pobreza – na medida em que o capital se instala onde e 

quando obtiver maior lucratividade. Destacam-se países como os EUA, o Japão, a Alemanha e a 

China. 

 

6. Uma das maneiras encontradas para evitar que novas bombas fossem usadas foi a assinatura 

de tratados após a segunda metade do século XX. Cite-os, construindo um quadro-resumo 

indicando os objetivos de cada um. 

 

Tratados Objetivos 

Tratado de Não proliferação Nuclear 
Assinado em 1970 por 188 países, visava ao 
desarmamento dos países. 

Tratado de Redução de Armas 
Estratégicas (START) 

Assinado em 1991 entre EUA e URSS, com vistas a 
aumentar o controle de armas consideradas estratégicas, 
como nucleares. 

Tratado de Redução de Armas 
Estratégicas 2 (START 2) 

Assinado em 2010, como uma nova configuração do 
START. Os dois países reafirmaram troca de informações 
sobre seus arsenais atômicos e previa a redução do 
número de ogivas nucleares. 

Organização Militar de Segurança 
da Comunidade dos Estados 
Independentes (CEI) 

Foi assinado para cooperação militar entre Armênia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Uzbequistão e 
Rússia. 

 

7. Em que fatores os Estados Unidos têm se destacado, desde o final do período bipolar, como a 

maior potência mundial. Desenvolva seus argumentos de maneira crítica. 



 

Resposta pessoal. Os Estados Unidos tornaram-se a maior potência militar após a Guerra Fria, do 

ponto de vista político, militar, econômico e tecnológico. 

 

8. O que foi a Doutrina Bush? Que impactos ela teve para os Estados Unidos e para o restante 

do mundo? Para responder, assista também aos vídeos indicados abaixo: 

 

➢ 11 de Setembro: 15 anos dos ataques que mudaram o mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJk-ALpAUPQ  

 

➢ Legado de George W. Bush para a Humanidade: 

https://www.youtube.com/watch?v=07h8vFlZnPs  

 

A Doutrina Bush foi criada em 2003 pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, 

após os atentados terroristas que destruíram as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Com 

base na ideia de proteger o mundo contra ações terroristas em outras partes do mundo, os EUA 

atribuíram a si o poder de intervir por meio de ataques e operações de prevenção em países que 

considerasse “suspeitos”, por possíveis usos de armamentos diversos. Sob a Doutrina Bush, os 

EUA invadiram o Iraque em 2003, alegando a existência de armas de destruição em massa, o que 

não foi comprovado. Contudo, até hoje há tropas estadunidenses nesse país do Oriente Médio, que 

agora está sob seu controle. 

https://www.youtube.com/watch?v=oJk-ALpAUPQ
https://www.youtube.com/watch?v=07h8vFlZnPs

