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 Velha e Nova Ordem Mundial 

 
1. Coreia do Norte anuncia “estado de guerra” com a Coreia do Sul  
A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira [29.03.2013] o "estado de guerra" com a Coreia do 
Sul e que negociará qualquer questão entre os dois países sob esta base. "A partir de agora, as 
relações intercoreanas estão em estado de guerra e todas as questões entre as duas Coreias 
serão tratadas sob o protocolo de guerra", declara um comunicado atribuído a todos os órgãos do 
governo nortecoreano.  

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.) 
 
A tensão observada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está associada a: 

a) divergências políticas e comerciais, sendo que sua origem se deu após a emergência Nova 
Ordem Mundial. 

b) divergências comerciais e econômicas, sendo que sua origem remete ao período da 
Guerra Fria. 

c) divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem se deu após a emergência da 
Nova Ordem Mundial. 

d) divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem remete ao período da Guerra 
Fria. 

e) um incidente diplomático ocasional, que não corresponde à grande tradição pacifista 
existente entre as Coreias. 

 
 
2. A imagem abaixo retrata uma condição do cenário geopolítico vivido por décadas na segunda 
metade do séc. XX e que gerou um clima de tensão mundial.  

 
 
Marque a opção que mostra o contexto e a justificativa para a charge acima: 

a) A Guerra Fria, bipolaridade ideológica como “trava” para o conflito. 
b) A Guerra do Golfo, representando o Oriente Médio como palco de conflitos. 
c) A 2° Guerra Mundial, conflitos de regimes totalitários. 
d) Guerra Fria, a própria força da corrida armamentista “impediu” o conflito direto. 

http://noticias.uol.com.br/
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3. Falamos a todo o momento em dois mundos, em sua possível guerra, esquecendo quase 
sempre que existe um terceiro. É o conjunto daqueles que são chamados, no estilo Nações 
Unidas, de países subdesenvolvidos. Pois esse Terceiro Mundo ignorado, explorado, desprezado 
como o Terceiro Estado, deseja também ser alguma coisa. 

   (ALFRED SAUVY - Adaptado de France-Observateur, 14/08/1952) 
 
Com essas palavras, o demógrafo e economista francês Alfred Sauvy caracterizou, na década de 
1950, a expressão Terceiro Mundo. 
No contexto das relações internacionais a que se refere o texto, esse conceito foi utilizado para a 
crítica da: 

a) luta pela descolonização  
b) expansão do comunismo 
c) bipolaridade da Guerra Fria  
d) política da Coexistência Pacífica 

 
 
4. Observe o mapa: 
  

 
  
A partir das informações contidas no mapa e de conhecimentos sobre o mundo dos anos 90 e 
início do século XXI, pode-se afirmar que o mapa trata, fundamentalmente, 

a) do conflito entre os países ricos e pobres. 
b) do estabelecimento de uma nova ordem mundial bipolar. 
c) dos principais blocos geopolíticos do hemisfério norte. 
d) da organização mundial ditada pelos blocos políticos e econômicos. 
e) da ordem mundial, estabelecida pelos países capitalistas e socialistas. 
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 Gabarito 
 

1. D 
2. D 
3. C 
4. D  

A simples análise do mapa e a associação com a informação dada pelo texto que informa 
que o texto fala do muno na década de 90, nos remete a resposta que mostra o mundo 
dividido em blocos regionais de poder.  


