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Unidade 4

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 9o ANO 

1.

(F)  A classificação do continente europeu em Ocidental e Oriental surgiu após a Primeira 
Guerra Mundial, em 1918. 

(V)  Ao longo da história, os países do Leste Europeu foram objeto de disputa entre as três 
principais potências que dominaram a região até 1918: o Império Austríaco, o Império 
Turco-Otomano e o Império Russo. 

(V)  Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a bipolarização do mundo, que foi dividido em 
capitalista e socialista. 

(V)  A Europa Oriental, ou Leste Europeu, era formada pelos países socialistas, ligados à União 
Soviética, incluindo a Alemanha Oriental. 

(F)  Atualmente, fazem parte do chamado Leste Europeu vários países, entre os quais 
Alemanha, Áustria, Suíça e França.

(F)  Os países membros da CEI (Comunidade de Estados Independentes) já não pertencem 
mais à Europa Oriental ou do Leste porque se associaram à Rússia. 

2. 

a) A expressão foi criada por Winston Churchill para designar a separação entre a Europa 
Ocidental (capitalista) e a Europa Oriental (socialista).

b) Forma como se designava a divisão do mundo entre o bloco capitalista e o bloco 
socialista. 

c) Forma como se designava o Partido Comunista, o único autorizado a existir na União 
Soviética.

3. A economia planificada baseava-se nos planos quinquenais, por meio dos quais se 
introduzia um planejamento de cinco anos para a produção industrial. A prioridade 
era aprimorar as chamadas indústrias de base, como a siderúrgica, a petrolífera, a de 
mecânica pesada etc. Priorizavam-se também a indústria de armamentos e a corrida 
espacial em detrimento dos setores ligados aos bens de consumo. As indústrias mais 
leves, como a de eletroeletrônicos, apresentavam baixo dinamismo.

4. Os levantes ocorreram na Hungria (1956), na Tchecoslováquia (1968) – num episódio que 
ficou conhecido como Primavera de Praga –, e na Polônia (fim da década de 1970). Neste 
último, formou-se o Sindicato Solidariedade, cujo líder principal, Lech Walesa, desafiou o 
governo comunista.
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5. Para o Leste Europeu, a queda do Muro de Berlim representou o início do processo 
de mudanças políticas e o fim das economias planificadas. Para o mundo, o fim da 
bipolarização.

6. Com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética enfraqueceu-se geopoliticamente, 
deixando de ser uma potência. O fim da União Soviética significou o encerramento do 
Pacto de Varsóvia, aliança entre os países socialistas baseada na economia planificada e 
na aliança militar.

7. 

a) O principal objetivo da planificação era investir nas indústrias de bens de produção e 
bélica.

b) Os setores ligados às indústrias de bens de consumo foram poucos contemplados, o que 
gerou uma carência de produtos básicos, como alimentos e produtos de higiene.

c) O atraso tecnológico e a falta de motivação da população, pois não havia incentivos 
governamentais que estimulassem a produção e a inovação, já que o sistema inibia a 
 livre-iniciativa.

d) Os setores de bens de consumo passaram a adotar tecnologias mais modernas e 
aumentaram cada vez mais a competitividade de seus produtos. Muitas empresas 
públicas foram privatizadas. 

8. 

(F)  Em 1970, após a desagregação da União Soviética, a Federação Russa buscou incentivar 
a criação da CEI.

(V)  A CEI é uma organização que visa manter a unidade e a soberania dos Estados-
membros, preservando certa autonomia política e econômica.

(F)  Para a Federação Russa, a criação da CEI visava apenas a interesses militares, porque 
seria mais fácil para ela desenvolver tecnologias nucleares.

(V)  As ex-repúblicas soviéticas Estônia, Letônia e Lituânia não aderiram à CEI. Após se 
declararem independentes, elas iniciaram um processo de integração à União Europeia.

(V)  Para a Rússia, manter sua hegemonia sobre os países da CEI era importante, pois ela 
precisava garantir o fornecimento constante dos oleodutos e gasodutos que atravessam 
vários desses países.

9. 

a) Kolkhoses eram cooperativas de propriedades privadas e sovkhoses eram fazendas 
coletivas altamente mecanizadas, gerenciadas diretamente pelo governo. 
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b) A coletivização das terras permitiria ao governo controlar toda a produção agrícola e 
aumentar o excedente do setor, tornando o país autossuficiente.

10. 

(X)  Sistema produtivo pouco diversificado e tecnologicamente atrasado.

(X)  Desemprego e diminuição da renda das camadas sociais mais desfavorecidas.

(X)  Falta de competitividade e de investimentos em pesquisa, por exemplo, nos setores 
automobilístico e de eletrodomésticos.

(X)  Baixa qualidade dos bens de consumo e baixa produtividade.

11.

Religião da população Predominantemente muçulmana.

Importância de seu 
território 

Localiza-se na rota de um dos principais oleodutos 
russos, pelos quais escoam importantes produtos, 
como o petróleo. 

Tática de luta 
Invasão de república vizinha com o intuito de criar 
um Estado islâmico.

Motivo da dificuldade 
para se tornar inde-
pendente

A Rússia mantém a Chechênia sob seu domínio 
porque sua independência serviria de exemplo para 
outras repúblicas.

12.
a) A redução da população russa.

b) A diminuição se deve a dois fatores: diminuição da taxa de natalidade e a alta taxa de 
mortalidade entre adultos, principalmente homens.

c) A redução da força de trabalho (mão de obra) e a diminuição do mercado consumidor.

13. 
(D)  Com uma economia dinâmica, o país se destaca na produção de alimentos, bebidas e 

eletrodomésticos e encaminha mais da metade de suas exportações à União Europeia. 
Tem laços históricos com o mundo germânico.

(B)  É responsável pela histórica ligação entre a Rússia e o oeste da Europa. Tem recebido 
grandes investimentos da Europa Ocidental. A base de sua economia são as indústrias 
mecânicas e de mineração.
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(F)  Entre os pontos fortes da sua economia estão o potencial hidrelétrico, as reservas 
minerais, a introdução da indústria pesada e a infraestrutura desenvolvida durante o 
regime socialista. O ponto fraco é a dificuldade em desenvolver o livre mercado.

(A)  Ocupa a maior parte da Grande Planície Húngara, no centro-sul da Europa. Embora 
não tenha saída para o mar, apresenta boa comunicação fluvial com outros países por 
meio do Rio Danúbio. Seus principais produtos de exportação são máquinas, produtos 
mecânicos e alimentos industrializados. A população usufrui de elevado padrão de vida.

(E)  É a porção oriental e menos desenvolvida da antiga Tchecoslováquia, dividida 
pacificamente na década de 1990. Graças aos baixos custos da mão de obra e ao 
razoável nível educacional, o país atrai investimentos da Europa Ocidental, sobretudo nos 
setores metalúrgico e automobilístico.

(C)  País agrícola, de população predominantemente islâmica e baixo IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). Recebe refugiados de Kosovo, na Sérvia, e encaminha 
emigrantes para a Grécia e a Itália.

14. Não é possível fazer tal afirmação. Há muitas diferenças demográficas entre os países 
do Leste Europeu. Por exemplo, enquanto a Bulgária e a Albânia apresentam taxas de 
mortalidade infantil superiores a 10 por mil, a Hungria e a Eslovênia apresentam taxas  
de mortalidade infantil bem baixas, o que revela melhores condições de vida. 

15.

a) A Eslovênia tem a maior renda per capita e o maior IDH entre as ex-nações socialistas do 
Leste Europeu. O país é membro da União Europeia desde 2004.

b) Kosovo é uma ex-província autônoma da Sérvia, que declarou sua independência em 
2008, mas até hoje sua autonomia não foi totalmente reconhecida. A ONU ainda não 
oficializou o reconhecimento.

c) Antes da guerra civil com a minoria sérvia, um terço das receitas da Croácia vinha do 
turismo. Atualmente, volta a atrair visitantes, por causa da qualidade de suas praias.

d) No começo dos anos 1990, a Macedônia separou-se pacificamente da então Iugoslávia.


