QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 01
Gab: E
Com o final da Segunda Guerra Mundial, muitos países ficaram destruídos. Era necessário muito investimento financeiro para a
reconstrução destes países. Neste contexto, foi criado nos Estados Unidos pelo então secretário de Estado George Marshall, um
plano econômico cujo principal objetivo era possibilitar a reconstrução dos países capitalistas. A ajuda foi feita, principalmente,
através de empréstimos financeiros.
O Plano Marshall deve ser entendido dentro do contexto histórico da Guerra Fria, pois foi uma forma de fortalecer o capitalismo
e a hegemonia dos Estados Unidos. O Plano foi colocado em operação em 1947.
Principais objetivos do Plano Marshall
- Possibilitar a reconstrução material dos países capitalistas destruídos na Segunda Guerra Mundial;
- Recuperar e reorganizar a economia dos países capitalistas, aumentando o vínculo deles com os Estados Unidos, principalmente
através das relações comerciais;
- Fazer frente aos avanços do socialismo presente, principalmente, no leste europeu e comandado pela extinta União Soviética.
QUESTÃO 02
Gab: B
A Revolução Técnico-científico-informacional ou Terceira Revolução Industrial entrou em vigor na segunda metade do século XX,
principalmente a partir da década de 1970, quando houve uma série de descobertas e evoluções no campo tecnológico.
Essa nova etapa de produção está vinculada à inserção de uma enorme quantidade de tecnologia e informação. Essa revolução,
por sua vez, está ligada diretamente à informática, robótica, telecomunicação, química, uso de novos materiais, biotecnologia,
engenharia genética, entre muitos outros, que recentemente fazem parte de praticamente todos os segmentos produtivos que
marcam essa etapa, assim como outros fatos marcaram as revoluções industriais do passado.
QUESTÃO 03
Gab: A
Globalização e revolução tecnológica, que é a base material da primeira, trazem a possibilidade da futura sociedade planetária
unificada. Na fase atual, a globalização ocorre como processo do capitalismo mundial e traz a tendência intrínseca 'a acentuação
das desigualdades sociais e entre países, favorecendo os países desenvolvidos em detrimento dos atrasados. Diante deste
processo, os Estados nacionais continuam a desempenhar papel de primeira importância, implementando estratégias
relacionadas com suas posições econômica e geopolítica. A partir de tais premissas, são examinadas a constituição de blocos
regionais; as estratégias dos Estados mais poderosos; a situação dos Estados dos países dependentes, com especial referência ao
Brasil e aos países marginalizados; a emergência da área dinâmica do capitalismo no Extremo Oriente, com ênfase nos casos do
Japão, da Coréia do Sul e de Taiwan.
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 05
a) 4; 2; 1; 5; 3
b) A expressão cortina de ferro foi criada pelo político britânico Wiston Churchill. Ele a usou, pela primeira vez, durante um
discurso que pronunciou na cidade de Fullton, Missouri, em 1946.
Com este termo, o ex-ministro britânico alertava que o governo de Stalin continuaria a influenciar os territórios que havia
libertado durante a Segunda Guerra Mundial e os isolaria da Europa Ocidental.
A expressão “Cortina de Ferro” seria usada durante o período da Guerra Fria para caracterizar o mundo divido em países
capitalistas e socialistas.
QUESTÃO 06
Do ponto de vista geopolítico, a principal mudança foi o fim do período denominado de Guerra Fria e, por conseguinte, da
bipolaridade de poder das superpotências mundiais (União Soviética e Estados Unidos) e dos blocos mundiais por elas
comandados. Na “nova ordem geopolítica mundial”, denominada “ordem multipolar”, as superpotências se impõem mais em
face do seu poderio econômico do que bélico, ou seja, na “nova ordem”, o poder está vinculado diretamente ao avanço
tecnológico, a níveis de produtividade, à disponibilidade de capitais, à competitividade e à qualificação da mão de-obra. Outra
característica marcante na “nova ordem mundial” é o processo de globalização da economia, com a formação de blocos
econômicos regionais, tais como a União Europeia e o Nafta.

