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Atividade avaliativa

Questão 01 - Leia o texto a seguir.
Coreia do Sul pede mediação de Rússia e China para conter Norte
O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, YunByung-se, disse nesta quarta-feira (10) que pediu a
mediação da Rússia e da China para tentar convencer a Coreia do Norte a encerrar suas provocações militares, em
um momento de elevada tensão na Península Coreana.
"Através de uma estreita colaboração com a Rússia e a China, o governo sul-coreano continua realizando
esforços para persuadir a Coreia do Norte a mudar sua atitude", disse Yun durante um comitê parlamentar, em
declarações divulgadas pela agência "Yonhap".
G1, 10/04/2013. Coreia do Sul pede mediação de Rússia e China para conter Norte.
A respeito do “momento de elevada tensão na Península Coreana”, mencionado no texto, assinale a
alternativa correta:
a) A tensão entre as Coreias se deve ao fato de o Sul, socialista, ameaçar a eclosão de uma guerra caso o Norte não
ceda parte de seu território.
b) A tensão mencionada no texto refere-se à instabilidade geopolítica estabelecida entre as Coreias após o Norte ter
realizado novos testes nucleares e de ter ameaçado a eclosão de uma nova guerra entre os dois países caso o
bloqueio econômico imposto pelos EUA e pela ONU não seja quebrado.
c) O pedido da Coreia do Sul pela intervenção de Rússia e China deve-se ao fato desses dois países serem os
maiores inimigos da Coreia do Norte, o que poderia desviar o foco desse país, que esqueceria seus inimigos do Sul.

d) As “provocações militares” a que o texto se refere são as frequentes zombarias elaboradas pelo governo nortecoreano a fim de provocar uma instabilidade na relação entre os dois países, fazendo com que outras nações
intercedam e combatam eventuais ataques realizados pela Coreia do Sul.
e) A divisão entre as duas Coreias é apenas ideológica, haja vista que ambas fazem parte de um mesmo território
político.
Questão 02 - No mapa a seguir, encontra-se identificada uma das principais
áreas de tensão do planeta na atualidade. Assinale a alternativa que
apresenta uma das razões para o conflito entre Índia e Paquistão, pelo
controle dessa região.
a) Disputa pelo controle das cidades consideradas sagradas por ambos os
povos.
b) Existência de reservas de urânio, cobiçadas pelos dois países com
capacidade nuclear.
c) Conflitos religiosos, onde budistas e muçulmanos já travaram três guerras
e adotaram práticas de terrorismo.
d) Aspirações nacionalistas dos povos da Cachemira, que reivindicam a sua separação e independência do
Paquistão.
e) Disputas territoriais decorrentes do processo de independência desses dois países, com o fim do domínio
britânico.
Questão 03 - Com base nos conhecimentos sobre o conflito entreChina e Taiwan, considere as afirmativas a seguir:
I. Após o fim da guerra civil na China, em 1949, os EUA não reconheceram o governo comunista de Mao Tsé-tung.
II. Com Taiwan, os norte-americanos estabeleceram uma parceria estratégica em 1954, que garantiu à ilha a
proteção militar dos EUA, além de vultuosos financiamentos para desenvolver sua indústria.
III. A situação mudou em 1979, quando os EUA restabeleceram relações diplomáticas com a China Comunista,
reconhecendo-a perante a comunidade internacional como a “verdadeira China”.
IV. Taiwan tem todas as condições que o definem como um país: um governo próprio eleito democraticamente,
instituições sólidas uma moeda nacional, forças armadas e um território delimitado.
V. A conversa telefônica entre Trump e a presidente taiwanesasignificou que os EUA passou a reconhecer
oficialmente Taiwan como uma nação independente e que não faz parte da China.
Estão CORRETAS apenas as afirmativas
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
I e III
I, II e VI
I, II, III e IV
I, II, III e V

Questão 04 - Nos últimos anos, o governo da República Popular da China tem proposto sua reunificação com a República
da China Nacionalista (Taiwan), localizada na ilha de Formosa.

a) Quais motivos levaram à constituição de um governo autônomo na ilha de Formosa?

b) Quanto à proposta de reunificação apresentada, qual tem sido o posicionamento do governo de Taiwan e o das
grandes potências mundiais?

Questão 05 – Com base no texto adiante, faça o que se pede.
Darfur, no oeste do Sudão, é a bola humanitária da vez. Recebeu a visita de Kofi Annan e Colin Powell,cobertura
especial na BBC e CNN, e é ‘vendida’ para o mundo como um genocídio em curso. Não hádúvidas de que se trata de
uma calamidade de virar o estômago, mas há de se perguntar por que os30 mil a 50 mil mortos de Darfur valem mais
que os 2 milhões de vítimas no Congo, ou os 300 mildizimados em Burundi, ou mesmo os 2 milhões de vítimas da
guerra civil no sul do Sudão, que seestende desde 1983.
Adaptado de Eduardo Simantob, Sob fogo cruzado. Primeira Leitura . São Paulo: Primeira Leitura Ltda., 2004, p.77.

A) Analise por que os conflitos de Darfur, no Sudão, despertam o interesse de países como os EUA e Inglaterra.
B) O conflito do Congo é considerado o maior conflito armado do continente. Quais as principais razõesdesse conflito?
C) A Nigéria, o mais populoso país africano, também é palco de conflitos. Quais as suas principaiscausas?

Questão 06 – (UFF) Os mapas a seguir apresentam diferenças nas fronteiras políticas e étnicas da África.
Aponte e comente uma conseqüência dessas diferenças.
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