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Unidade 1

1.

(D) Território politicamente delimitado por fronteiras, com unidade político-administrativa, em 
geral, habitado por uma comunidade com história própria. Possui um Estado constituído e 
uma Constituição.

(C) Base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. Pode ser delimitado por 
fronteiras naturais ou artificiais; é formado pelo solo continental e insular, o subsolo, o 
espaço aéreo e o território marítimo.

(B) Coletivo humano que possui características comuns, como a língua e a religião. Seus 
membros estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. 

(A) Ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Dele fazem 
parte o poder Legislativo, o poder Executivo e o poder Judiciário. 

2. 
a) Nação. Os curdos formam um coletivo humano com características comuns, cujos 

membros estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. 

b) O território, além de ser a base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania, é 
formado pelo solo continental e insular, o subsolo, o espaço aéreo e o território marítimo, 
que estão relacionados à riqueza do país. 

3. 
a) A expansão dos territórios coloniais europeus na África e na Ásia foi impulsionada pela 

crescente necessidade de matérias-primas e de fontes de energia, necessárias para o 
processo de industrialização. (V)   

b) Portugal e Espanha foram os pioneiros no processo de colonização dos continentes 
africano e asiático e, por isso, a partilha desses continentes foi feita apenas entre esses 
dois países. (F)

c) O imperialismo europeu foi responsável pelos avanços tecnológicos e econômicos do 
continente africano. (F)

d) O imperialismo do século XIX consistia na ocupação do litoral africano para a realização de 
troca de produtos industrializados por escravos. (F)

e) O fato de alguns países europeus terem ficado em desvantagem na partilha da Ásia e da 
África colaborou para a formação das alianças político-militares que lutariam na Primeira 
Guerra Mundial. (V)
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4. 

a) Tríplice Entente.

b) Eixo.

c) Tríplice Aliança.

d) Aliados. 

5. 

a) A Primeira Guerra Mundial foi desencadeada quando os nazistas invadiram a Polônia. (F)

b) A declaração de guerra da Áustria-Hungria contra a Sérvia fez funcionar o esquema de 
alianças que havia sido formado, dando início à Primeira Guerra Mundial. (V) 

c) A entrada dos Estados Unidos no fim do conflito contribuiu para a vitória da Tríplice 
Entente. (V)

d) A saída da Rússia do conflito esteve relacionada à revolução socialista que ocorreu no país 
em 1917. (V)

e) No fim do conflito, os perdedores, sentindo-se humilhados, obrigaram os vencedores, 
em especial a Alemanha, a assinar o Tratado de Versalhes, reconhecendo a culpa pelo 
conflito. (F)

6. As imposições do Tratado de Versalhes deixaram a Alemanha em uma situação 
humilhante, o que ocasionou na população o aumento do sentimento revanchista, 
fundamentado na defesa dos interesses nacionais. O segundo conflito mundial foi 
desencadeado quando os nazistas invadiram a Polônia, em 1939, buscando reaver parte 
do território conhecido como “corredor polonês”, entregue à Polônia na ocasião do 
Tratado de Versalhes.

PRIMEIRA GUERRA SEGUNDA GUERRA

Tríplice Entente Tríplice Aliança
      

Aliados
     

Eixo

Reino Unido, 
França e 
Rússia

Alemanha, Áustria-
Hungria e Itália

Reino Unido, 
França, Estados 
Unidos e Rússia

Alemanha, Itália 
e Japão.
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7. No Japão, em 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica 
lançada nessa ocasião provocou a morte de milhares de pessoas.

8. 
a) Os Estados Unidos (capitalista) priorizava a proteção das liberdades individuais e defendia 

a democracia representativa, a economia de mercado e a livre iniciativa empresarial. Já a 
União Soviética (socialista) priorizava a construção de uma sociedade sem desigualdades, 
com a abolição da propriedade privada dos meios de produção e o controle estatal da 
produção e da distribuição.

b) A Guerra Fria nunca chegou a ser um conflito armado, mas uma guerra tecnológica, 
ideológica e cultural. 

9. A Guerra Fria, embora tenha envolvido apenas o campo diplomático, foi um período 
bastante tenso da história do século XX, já que se temia uma guerra nuclear 
envolvendo os Estados Unidos (capitalista) e a União Soviética (socialista). A corrida 
espacial que ocorreu nesse período tinha finalidade científica, mas sobretudo era 
uma maneira de cada bloco fazer propaganda de suas conquistas tecnológicas e de 
seu modo de vida.

10. 
a) São os refugiados. São pessoas que são forçadas a sair ou fugir do lugar onde vivem, 

por motivos políticos, econômicos, culturais ou religiosos. 

b) Em muitos casos, os conflitos provocam a expulsão em massa de milhares de pessoas 
das zonas abrangidas por eles e, por isso, quanto maior o número de conflitos, maior 
é o número de refugiados.

11.

a) Há previsão para isso ocorrer, porque a água potável tende a se tornar cada vez mais 
escassa e, por isso, países e grupos armados, especialmente aqueles que compartilham 
rios e bacias, entrarão em violentos conflitos. 

b) A maior parte dos conflitos existente no continente africano hoje está relacionada a 
questões étnicas e religiosas que, em alguns casos, são agravadas por questões políticas 
e econômicas. Os conflitos no continente africano devem-se, em grande parte, à partilha 
feita pelos europeus no continente, que desrespeitou as diferentes etnias, separando 
etnias ou agrupando etnias rivais em um mesmo território.
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12. 

a) As guerras que ocorreram a partir de 1948 entre árabes e israelenses deixaram o povo 
judeu sem seu território. (F)   

b) Intifada é o nome dado à reação popular contra a ocupação israelense na Faixa de Gaza e 
na Cisjordânia. (V)

c) A criação do Estado de Israel recebeu o apoio dos países árabes, assim como o dos 
demais países do mundo. (F)

d) O conflito entre árabes e israelenses está relacionado à disputa por um território e envolve 
questões políticas, econômicas e religiosas. (V)

e) O plano de partilha da Palestina, feito pela ONU em 1947 e aprovado em 1948, dividiu a 
Palestina em dois Estados, um árabe e outro judeu. (V)

13. 
(2) Terrorismo de caráter separatista, para a criação de um novo Estado.

(1) Terrorismo internacional, praticado por grupos fundamentalistas islâmicos.

(3) Terrorismo doméstico, aparentemente sem motivação política. 

14. 

a) O Ato Institucional n.5 suprimiu direitos individuais e coletivos da população. A justificativa 
dada pelo governo para estabelecer esse Ato era conter uma contrarrevolução e manter a 
democracia no país. 

b) O Ministro da Marinha era favorável ao estabelecimento do Ato e acreditava que as ações 
de repressão eram necessárias e que uma discussão jurídica legal ou constitucional das 
consequências desse Ato não vinham ao caso. Espera-se que o aluno compreenda que 
ações de repressão ferem os direitos básicos constitucionais do indivíduo. 

c) Porque no terrorismo de Estado, o governo utiliza a violência para reprimir grupos sociais 
ou organizações políticas que lhes façam oposição.

15. 

a) Os judeus foram duramente perseguidos e mortos pelos nazistas, que acreditavam na 
superioridade da raça ariana.

b) As atrocidades sofridas pelos judeus sensibilizaram boa parte do mundo, 
proporcionando um clima bastante favorável à criação de um Estado judeu, fato que 
se concretizou em  
1948.


