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Geografia

Neste Guia, você vai revisar os Módulos 5 e 6.
Profa. Andréa Araujo

O mundo antes da Primeira Guerra Mundial
Nações imperialistas iniciavam o processo
industrial; busca por matéria-prima.

Europa tinha a supremacia econômica e
política no mundo; determinou a Partilha da
África (Inglaterra e França saíram favorecidas).

MUNDO
O exacerbado nacionalismo europeu acabou
segregando nações, o que levou à divisão
Partilha da África gerou instabilidade política
de dois blocos: Tríplice Aliança (Alemanha,
entre as nações europeias; internamente, os
Áustria-Hungria e Itália) e Tríplice Entente
países iniciaram um ciclo de desgaste muito
(França, Rússia e Inglaterra). A 1ª Guerra
grande, com muitos conflitos.
Mundial (1914-18) foi declarada em um cenário
de invasões, epidemias e fome.

Os EUA entraram na
guerra em 1917, contra a
Alemanha.
Em 1918, os alemães se
renderam.
O Tratado de Versalhes
oficializou o fim da guerra.
Aos perdedores, restou
uma série de restrições ao
mercado mundial, perdendo
também o poder de
continuar com suas antigas
colônias.

Escreva o nome dos países das alianças:
Tríplice Aliança Tríplice Entente Leia o texto abaixo sobre as consequências da Primeira Guerra para a
economia dos EUA.
“A guerra foi visivelmente boa para a economia dos Estados Unidos. Sua taxa de
crescimento foi bastante elevada. (...) Os Estados Unidos se beneficiaram do fato
de estarem distantes da luta e serem o principal arsenal de seus aliados, e da
capacidade de sua economia organizar sua produção. Em 1914, já eram a maior
economia industrial, mas ainda não a dominante.” (HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: O
breve século XX, pág. 55)

Ø De acordo com o texto, por que os Estados Unidos se beneficiaram com a guerra?

Segunda Guerra Mundial
• Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o espaço europeu começou
a adotar diferentes regimes político-administrativos (nazifascistas,
monarquias, repúblicas, socialismo).
• Em 1940, Alemanha, Itália e Japão (EIXO) iniciaram planos
expansionistas. Do lado contrário estavam Inglaterra, França, EUA e
URSS (ALIADOS).
• O que deu início à guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista
em 1939, tendo como reação imediata declarações de guerra pela
França e pela Inglaterra.
• Após inúmeros combates entre Eixo e Aliança, a Segunda Guerra
terminou apenas em 1945, quando Itália e Alemanha se renderam.
O Japão assinou um tratado de rendição e sofreu ataques nucleares
lançados pelos Estados Unidos.
• O regime nazista foi responsável pela morte de aproximadamente seis
milhões de judeus (Holocausto).

Ø

Escreva com suas palavras quais as principais características dos regimes fascista
e nazista.

Ø

Pesquise e escreva o que foi o Holocausto e seus maiores impactos.

Ø

Explique como foi a política do apaziguamento.

MUNDO
BIPOLAR

Guerra Fria: guerra
ideológica e bélica.

Capitalismo (EUA) X
Socialismo (URSS).

GUERRA FRIA

Europa dividida: ocidental
capitalista e oriental
socialista; Muro de Berlim.

OTAN - Organização do
Tratado do Atlântico-Norte:
defesa do mundo capitalista.
PACTO DE VARSÓVIA: defesa
militar do mundo socialista.

Com o término da
Segunda Guerra
Mundial, as decisões
e os acordos firmados
na Conferência de
Yalta e na Conferência
de Potsdam pelos
países aliados
estabeleceram uma
nova cartografia do
poder mundial.

Você já parou para pensar no que aconteceria se os EUA e a Rússia (antiga
URSS) deflagrassem uma guerra agora? O que seria do mundo?
Faça uma pesquisa e escreva as mudanças que provavelmente ocorreriam
no ambiente e nas populações mundiais caso se deflagrasse uma guerra
nuclear entre essas duas superpotências militares.

Ordem Mundial
Cuba, Vietnã e Coreia do Norte
Cuba - buscou aliança com a URSS no período da Guerra Fria,
distanciando-se dos EUA. Mesmo com o fim da guerra, manteve-se forte
no sistema socialista, com bons dados socias. Em 2018, passou por um
grande processo eleitoral, com o posto de presidente do Conselho de
Estado ocupado pelo engenheiro Miguel Díaz-Canel.
Vietnã - com o fim da Guerra do Vietnã (Vietnã do Norte socialista
e Vietnã do Sul capitalista) e com a unificação, transformou-se em
socialista. Adota uma economia de mercado, primária.
Coreia do Norte - o país “mais fechado do mundo” possui uma indústria
bélica forte; atualmente, ensaia uma aproximação com a Coreia do Sul e
outros países, criando um plano de abertura econômica para empresas
estrangeiras.
MULTIPOLARIDADE = maiores desenvolvimento e poder das grandes
nações; “cadeia global”.

A CHANTAGEM DE KIM
Em novembro de 2017, depois de fugir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, o
diplomata Thae Yong-ho deu um depoimento ao Comitê de Relações Exteriores
do Congresso americano. Thae foi claro ao dizer que o ditador Kim Jong-un vê no
desenvolvimento dos mísseis balísticos uma maneira de evitar a desintegração de
sua dinastia. Para ele, a prosperidade da Coreia do Sul é uma ameaça constante.
Mas, para neutralizá-la, não basta amedrontar o vizinho. É necessário exigir que
sejam retirados da península os militares americanos. (TEIXEIRA, D. Época, 14 mar. 2018, p.
59. Adaptado.)

As tensões geopolíticas do líder norte-coreano com os Estados Unidos e a Coreia do
Sul estão centralizadas no seguinte problema:
A) Globalização econômica da Indochina.
B) Nuclearização militar da Coreia do Norte.
C) Internacionalização cultural da Coreia do Sul.
D) Desmilitarização da República Popular da China.
Resposta: Letra B

ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS - ONU
Em relação à
diversidade, a
ONU Carta das Nações
Organização das
Unidas determinou
Nações Unidas
que, para melhor
Foi criada em 1945
comunicação dos
com o objetivo
membros da ONU
de garantir a paz
de todo o mundo,
mundial.
haveria seis idiomas
oficiais: inglês,
Hoje, conta com 193
francês, espanhol,
países-membros.
árabe, chinês e
russo.

A Assembleia Geral
da ONU é muito
importante, pois
se constitui como
o principal órgão
de discussão e
deliberação, onde
participam as 193
nações-membros.

Conselho de
Segurança: órgão da
ONU responsável pela
paz e pela segurança
internacional; toma
decisões como a
intervenção (ou não)
militar em um país em
guerra, a autorização de
operações de países em
outros que estejam em
conflito e a execução de
políticas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) desenvolve importantes ações no mundo
todo, por meio dos organismos que a compõem. Assinale a(s) alternativa(s) que,
corretamente, corresponde(m) aos órgãos da ONU e suas respectivas funções.
01) FMI (Fundo Monetário Internacional): empréstimos a países em dificuldades com
sua balança de pagamentos.
02) BIRD (Banco Internacional de Recursos ao Desenvolvimento Florestal):
preservação do meio ambiente e proteção à flora e à fauna.
04) FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura): incentivo
ao desenvolvimento agrícola.
08) OMS (Organização Mundial da Saúde): melhoria dos serviços de saúde pública.
16) OMC (Organização Mundial do Café): proteção ao comércio, industrialização e
consumo do café.

Resposta: 01, 04, 08
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Grupo formado pelos países que possuem
as maiores economias do mundo. São
países considerados democráticos e
desenvolvidos, com alto grau de avanço no
processo de industrialização. Nos encontros
do grupo são discutidos, além de questões
econômicas, aspectos políticos e sociais.
Estados Unidos da América
Reino Unido
Alemanha
Canadá
Japão
França
Itália
Rússia

ATUALIDADES
A Rússia foi afastada do G8 depois da anexação
da Crimeia-Ucrânia. Lembrando que o país
integrava o grupo pelo seu poder bélico, e não
econômico. Ainda discute-se sua volta ao grupo.

Ø
Ø

Qual é o papel do G8 na Nova Ordem Mundial?

Quando estava na presidência dos EUA, Donald Trump cogitou colocar o Brasil no
G8, no lugar da Rússia. Por que ele fez essa declaração? Pesquise.

Comércio internacional
OMC - Organização
Mundial do Comércio
BANCO MUNDIAL
FUNDO MONETÁRIO
INTERNACIONAL

Indicadores socioeconômicos:
• Estruturais;
• Per capita;
• Percentuais.

A OMC foi criada em 1995 para
regulamentar os acordos que regem
o comércio internacional de produtos
e serviços, bem como os fluxos
internacionais entre os países.
Segue princípios que garantem a
livre concorrência e a abertura dos
mercados dos países para a importação
e a exportação.

As trocas intensificam as
atividades comerciais e
as relações internacionais
entre os países.

Entre países e blocos econômicos,
as relações de comércio internacional
evidenciam as distâncias socioeconômicas
persistentes no mundo globalizado.
As grandes transações comerciais de
mercadorias que mais movimentam
encontram-se entre mais ou menos
dez países. Hoje, o neoliberalismo e a
globalização denotam importante papel na
economia mundial.

O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão
de políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas
e geoeconômicas de organização do espaço mundial. Constituem-se em política
econômica e em lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial no período
atual:
a) o keynesianismo e o colonialismo.
b) o desenvolvimentismo e o neocolonialismo.
c) o neoliberalismo e a globalização.
d) o mercantilismo e a descolonização.
e) o liberalismo e o imperialismo.

Resposta: Letra C

Economias desenvolvidas
EUA

ALEMANHA

FRANÇA

Economia fo

rte da União
Europeia.

Grande potê
ncia
econômica (P
IB alto).
Economia
diversificada
; setor
industrial co
mpetitivo
no cenário m
undial.

Alta produçã
o;
tecnologia é
o grande
destaque da
estrutura
econômica.
Mantém uma
interessante
parceria
econômica c
om outros
países.

REINO
UNIDO
Pioneiro no p
rocesso
industrial.

6ª maior eco
nomia
mundial.
Setor terciári
o
contribui com
78% do
PIB.

Sua econom
ia é
destaque na
Europa.

Fluxo comerc

ial intenso.
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Faça um mapa mental utilizando a temática da economia dos
EUA, da Alemanha, da França e do Reino Unido.

Economias emergentes
RÚSSIA

Mudança estrutural
política e econômica
com o fim da Guerra
Fria.

Grande riqueza
mineral; produção
industrial é
responsável por
32% do PIB.

CHINA

Com a abertura econômica
e a criação das ZEEs - Zonas
Econômicas Especiais,
diversificou toda a sua estrutura
industrial.

É o primeiro país exportador
no cenário internacional de
mercadoria.

A China, desde meados dos anos 70, tem passado por grandes transformações sociais
e econômicas. Todas as alternativas apresentam características da China atual,
EXCETO:
a) Permanece oficialmente socialista, e o Partido Comunista continua a exercer o
controle do poder no país.
b) A propriedade do Estado continua marcante, apesar da expansão dos setores
cooperativista e privado.
c) Os ramos vitais da indústria, os bancos, as ferrovias, as telecomunicações e o setor
energético continuam sendo controlados pelo Estado.
d) O setor agrícola permanece intocável e não foi afetado pelas medidas de
modernização da economia de mercado.
e) O sistema econômico continua planificado e centralizado, embora este último
aspecto tenda a ser descaracterizado.
Resposta: Letra D

BRASIL

MÉXICO

É destaque na
diversificação
econômica e no seu
alto PIB.

13º no comércio internacional;
o turismo é destaque na área
comercial.

O agronegócio
destaca o país
como o terceiro
maior exportador de
produtos agrícolas.

64% da economia
concentram-se em serviços
e comércio, 31% no setor
industrial.

Em relação à parceria econômica dos EUA e o México, pesquise e
responda:
• De que forma participar de um bloco econômico com os EUA
diversificou a economia mexicana?
• A estrutura econômica mexicana foi abalada com a construção
do muro de divisa entre México e EUA?

ÍNDIA

ÁFRICA DO SUL

O país cresce bastante em
relação à tecnologia.

O destaque na área de serviços
é o turismo; sua economia é
uma das mais diversificadas do
continente africano.

Na agricultura, destaca-se na
produção de trigo, arroz, chá,
milho, tabaco e algodão.

Destino das exportações: União
Europeia, China, EUA, Japão e
Índia.

A Índia é um país:
a) de mais de 800 milhões de habitantes, bramanista e de alto PNB/habitante.
b) da Ásia Meridional, monçônico e grande produtor de algodão.
c) planáltico, de baixa renda per capita e de altas latitudes.
d) da Comunidade Britânica de Nações, rico em petróleo e de grande densidade
demográfica.
e) do Hemisfério Norte, socialista e grande produtor de arroz.

Resposta: Letra B

GLOBALIZAÇÃO - processo intenso e forte no mundo; provoca
grandes transformações socioeconômicas e políticas.

Aumento da concorrência entre os países; maiores fluxos
comercial e financeiro.

As Grandes Navegações talvez tenham sido o primeiro passo
para o mundo se tornar globalizado.
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“Antigamente, as grandes nações
mandavam seus exércitos conquistar
territórios, e o nome disso era
colonização. Hoje, as grandes
nações mandam suas multinacionais
conquistar mercados, e o nome disso
é globalização.”
Milton Santos
Você concorda com a citação? Por
quê?

