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# RECONHECER O CONTEXTO DA NOVA 
ORDEM MUNDIAL 

# AVALIAR AS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES 
QUE SURGIRAM APÓS A GUERRA FRIA 

# COMPREENDER A DIVISÃO DO MUNDO 
EM NORTE E SUL 
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NOVA ORDEM MUNDIAL
Significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e 
força entre os Estados Nacionais após o final da Guerra Fria. Com a 
queda do Muro de Berlim, em 1989, e o esfacelamento da União 
Soviética, em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração 
política.

3



MUDANÇAS NA HIERARQUIA INTERNACIONAL
DURANTE A GUERRA FRIA 
1º mundo (países capitalistas desenvolvidos), 
2º mundo (países socialistas desenvolvidos)  
3º mundo (países subdesenvolvidos e emergentes)

ATUALMENTE 
Norte (desenvolvidos) 
Sul (subdesenvolvidos)

4



A primeira expressão que pode ser designada para definir a Nova 
Ordem Mundial é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista 
militar, os EUA se tornaram soberanos diante da impossibilidade de 
qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito.

UNIPOLARIDADE
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DEZ PORTA-AVIÕES NORTE AMERICANOS 
ENFILEIRADOS
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PORTA-AVIÕES NORTE AMERICANO
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A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da 
Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido 
para determinar a potencialidade global de um Estado Nacional, mas sim o 
poderio econômico. Nesse plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os 
EUA, a saber: o Japão e a União Europeia, em um primeiro momento, e a China 
em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000.

MULTIPOLARIDADE
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Por fim, temos uma terceira proposta, mais consensual: a unimultipolaridade. 
Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder 
global: “uni” para designar a supremacia militar e política dos EUA e “multi” 
para designar os múltiplos centros de poder econômico.

UNIMULTIPOLARIDADE
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A “GUERRA AO TERROR”
Como vimos, após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos se viram isolados 
na supremacia bélica do mundo. Apesar de a Rússia ter herdado a maior parte 
do arsenal nuclear da União Soviética, o país mergulhou em uma profunda 
crise ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000. 
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A “GUERRA AO TERROR”
Em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar 
os seus estrondosos investimentos em armamentos e tecnologia bélica. Em 
2001, entretanto, um novo inimigo surgiu com os atentados de 11 de 
Setembro, atribuídos à organização terrorista Al-Qaeda.
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A “GUERRA AO TERROR”
Com isso, sob o comando do então 

presidente George W. Bush, os Estados Unidos 
iniciaram uma frenética Guerra ao Terror, em 
que foram gastos centenas de bilhões de 
dólares. 

Primeiramente os gastos se direcionaram à 
invasão do Afeganistão, em 2001, sob a 
alegação de que o regime Talibã que 
governava o país daria suporte para a Al-
Qaeda. 

Em segundo, com a perseguição dos 
líderes dessa organização terrorista, com 
destaque para Osama Bin Laden, que foi 
encontrado e morto em maio de 2011, no 
Paquistão.

George W. Bush Osama Bin Laden
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A “GUERRA AO TERROR”
O “inimigo” agora é muito mais difícil de combater, uma vez que armas de 
destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e 
se escondem em meio à população civil de inúmeros países.
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A “GUERRA AO TERROR”
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A “GUERRA AO TERROR”
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A “GUERRA AO TERROR”
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A “GUERRA AO TERROR”

A “GUERRA AO TERROR”
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A “GUERRA AO TERROR”

18



• CHINA, PAÍS ONDE OCORREU O PRIMEIRO CASO DA DOENÇA
WUHAN, NA PROVÍNCIA DE HUBEI

Acredita-se que os primeiro casos tenham relação com 
uma feira que vendia animais exóticos.
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https://super.abril.com.br/ciencia/qual-o-impacto-da-proibicao-da-venda-de-animais-exoticos-na-china/https:/super.abril.com.br/ciencia/qual-o-impacto-da-proibicao-da-venda-de-animais-exoticos-na-china/


CIENTISTAS DIZEM QUE SOPA DE MORCEGOS CONSUMIDA 
NA CHINA PODE TER DISSEMINADO O CORONAVÍRUS 

• SOPA DE MORCEGOS
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https://twitter.com/Dystopia992/status/1219925516372922368
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A pandemia de coronavírus coloca o mundo em um estado de 
emergência, do qual surgirá, depois de passado o período crítico da 
doença, uma nova ordem internacional. O tabuleiro do jogo de poder, 
que tem visto uma ascensão chinesa, certamente sairá impactado. 

A adoção de programas internacionais de cooperação, como o caso 
do Plano Marshall no pós-Segunda Guerra Mundial, pode estar no 
horizonte. Mas e o Brasil – como se posicionará diante do mundo pós-
coronavírus?
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/segunda-guerra-mundial/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/coronavirus/


Do ponto de vista da política externa, segundo 
especialistas, nunca foi tão fundamental o Brasil exercer 
uma das tradições de sua diplomacia: o pragmatismo. 

Mesmo que o governo prefira o alinhamento 
estratégico com os EUA, especialistas sustentam que o 
Palácio do Planalto não deve comprar briga com a China, 
principal parceiro econômico do país. Isso significa resistir 
a preferências ideológicas do setor do governo que tem 
no ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um 
de seus defensores. Também é necessário conter 
arroubos como o do deputado Eduardo Bolsonaro, que, 
ao culpar a China pelo surgimento do vírus, motivou uma 
reação dura da embaixada de Pequim no Brasil. Eduardo Bolsonaro

POLÍTICA EXTERNA
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2019/01/ernesto-araujo-ve-china-como-modelo-para-relacoes-exteriores-do-brasil-cjqmneuo401d601nvpsqv4n5w.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/carolina-bahia/noticia/2020/03/eduardo-bolsonaro-culpa-a-china-por-pandemia-de-coronavirus-e-embaixada-reage-irresponsavel-ck7y316u605uf01oana8p64oq.html


PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
01- A Nova Ordem Mundial assinala o fim da bipolaridade entre União Soviética e 
Estados Unidos. Então, a partir do início do século XXI, os norte-americanos 
iniciaram uma guerra ao terrorismo, que passou a ser o novo adversário dos EUA no 
cenário internacional. Um evento que pode assinalar essa nova empreitada é:

a) A Guerra do Iraque, cujo objetivo era aniquilar o terrorista internacional Saddam 
Hussein.
b) A caçada e morte de Osama Bin Laden, em 2 de Maio de 2011.
c) A Guerra das Coreias, com o objetivo de exterminar terroristas norte-coreanos.
d) A Guerra entre Israel e Palestina, em que os EUA buscaram extinguir facções 
terroristas israelenses.
e) A busca norte americana por novas áreas comerciais no sudeste asiático. RESP. B

24



02- A queda das torres do World Trade Center foi 
certamente a mais abrangente experiência de catástrofe 
que se tem na História, inclusive por ter sido 
acompanhada em cada aparelho de televisão, nos dois 
hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E 
sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que 
ainda causem forte impressão e tenham se convertido 
em ícones. Agora, elas representam uma guinada 
histórica?
ERIC HOBSBAWM (10/09/2011) www.estadao.com.br

4 DE ABRIL DE 1973 
110 ANDARES

11 DE SETEMBRO DE 2001

PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_11_de_setembro_de_2001


A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric 
Hobsbawm associa-se à seguinte repercussão internacional 
da queda das torres do World Trade Center:
a) concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional
b) crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos
c) intensificação da presença militar norte-americana no 
Oriente Médio
d) ampliação da competição econômica entre a União 
Europeia e os países árabes
e) retirada de tropas americanas do Iraque 

RESP. C

4 DE ABRIL DE 1973 
110 ANDARES

11 DE SETEMBRO DE 2001
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A DIVERSIDADE REGIONAL NO MUNDO

Atualmente, a nova ordem é pluralista, ou seja, possui várias 
frentes de oposição, como ricos/pobres; cristãos/muçulmanos 
(islâmicos); interesses mercantis/consciência ecológica, etc. Nos 
dias atuais, novos processos de reconfiguração espaço-territoriais 
ocorrem no mundo, a maioria deles resultantes de conflitos 
étnicos-culturais, antes latentes e que agora se exacerbaram, 
neste período pós-Guerra Fria.
(Adaptado de Da região à rede e ao lugar: a nova realidade e um novo olhar geográfico sobre o mundo. MOREIRA 
Rui. Revista eletrônica de Ciências humanas e sociais. Acessado em 22/09/2008)

PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
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RESP. B
03- Sobre essa mudança na ordem mundial relatada pelo autor, é correto afirmar 
que:
a) a ordem multipolar do início do século XX e a atual apresentam as mesmas 
características: o enfraquecimento do Estado-nação e um fortalecimento de outros 
agentes internacionais, como a ONU e empresas multinacionais.
b) dentre outros fatos que contribuíram para a mudança da ordem bipolar para multipolar, 
destaca-se o esgotamento do modelo soviético e a ascensão do Japão e da Europa 
Ocidental, que passaram a disputar a supremacia internacional com os Estados Unidos.
c) o mundo multipolar foi marcado pela eterna disputa entre capitalismo e socialismo, 
tendo os Estados Unidos e a União Soviética de cada um dos lados.
d) antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo era dividido em socialistas e capitalistas. 
Foi a época da bipolaridade, nessa ordem as potências hegemônicas eram Estados Unidos 
e União Soviética.
e) a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mudanças geopolíticas profundas 
ocorreram, nessa época uma nova ordem é imposta e o mundo passou a ser multipolar.
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MONOPÓLIO  
MONOPÓLIO em linhas gerais, é a ausência de concorrentes em 
determinado setor da economia, resultando na existência de apenas um 
fornecedor, constituindo assim uma forma extrema de concorrência 
imperfeita. 
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OLIGOPÓLIO
OLIGOPÓLIO são poucos os fornecedores, cada um detendo uma grande 
parcela do mercado, e sendo sensíveis a mudanças de preço no mercado, 
representando uma estrutura de mercado de concorrência imperfeita. 
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HOLDING 

As HOLDINGS são, nesse contexto, o 
conjunto de diferentes companhias 
dominadas por uma organização central, 
responsável por administrar a maior 
parte ou todas as suas respectivas 
ações. 
Em muitos casos, as holdings formam 
conglomerados compostos por inúmeras 
empresas dos mais diversos segmentos 
e até concorrentes entre si.
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HOLDING 
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TRUSTE 

Os TRUSTES correspondem à fusão ou união 
entre duas empresas de um mesmo ramo ou de 
áreas diferentes da economia, constituindo 
uma única companhia ou um grupo de 
associados de maior porte. 

Essa forma de monopólio é muito utilizada 
por grandes empresas que se vêm ameaçadas 
pelo crescimento de pequenas concorrentes 
em fase de rápido crescimento, mas também 
pode envolver empresas de porte maior.
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TRUSTE
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CARTEL 
Os CARTÉIS, por sua vez, são uniões 

secretas ou não oficialmente divulgadas 
entre empresas concorrentes para ajustar o 
preço de suas mercadorias de modo a 
manter o interesse e evitar a perda de lucros 
em razão da disputa de mercado. 

Trata-se de uma prática considerada 
ilegal no contexto legislativo de 
praticamente todos os países existentes, 
embora seja amplamente praticada. 
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MULTINACIONAIS 
Uma EMPRESA MULTINACIONAL é caracterizada por ter sua matriz em um 
determinado país e atuar no mercado de outros países. Sua origem é do final do 
século XIX, porém, a atuação dessas empresas no mercado mundial se 
intensificou após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1945.
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OBJETIVO DAS MULTINACIONAIS 
O principal objetivo das empresas multinacionais é instalar filiais em outros 
países com o intuito de obter máxima lucratividade, os fatores que contribuem 
para a construção de filiais são: isenção de impostos, amplo mercado 
consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra barata.
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OBJETIVO DAS MULTINACIONAIS 
A instalação de uma filial em países em desenvolvimento ocorre, na maioria das 
vezes, através de benefícios do governo (doação de terreno e isenção de 
impostos). Nos locais onde ocorre a construção de uma filial há geração de 
empregos e desenvolvimento industrial. No entanto, os lucros obtidos por essas 
empresas são destinados à construção de novas filiais em outros locais, e uma 
parte vai para a matriz localizada no país de origem.

•País: Estados Unidos

•Setor: hardware

•Vendas: US$ 261,7 bilhões (R$ 1 trilhão)

•Bens: US$ 373,7 bilhões (R$ 1,5 trilhão)

•Lucro: US$ 59,4 bilhões (R$ 237,6 bilhões)

•Valor de mercado: US$ 961,3 bilhões (R$ 3,8 trilhões)
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OBJETIVO DAS MULTINACIONAIS 
Pode ocorrer a divisão regional do trabalho, onde as empresas multinacionais 
produzem cada parte de um produto em localidades diferentes, com o objetivo 
de reduzir custos na produção. Esse fato ocorre conforme a disponibilidade de 
matéria-prima de cada região.

•País: Japão

•Setor: indústria automobilística

•Vendas: US$ 272,1 bilhões (R$ 1 trilhão)

•Bens: US$ 465,6 bilhões (R$ 1,8 trilhão)

•Lucro: US$ 17,2 bilhões (R$ 68,8 bilhões)

•Valor de mercado: US$ 176,6 bilhões (R$ 704,1 bilhões)
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OBJETIVO DAS MULTINACIONAIS 
Exemplos de empresas multinacionais (transnacionais): Motorola, Nokia, 
Siemens, Vivo, Sony, Coca Cola, Pepsi, Unilever, Mc Donald’s, Nestlé, Nike, 
Adidas, Puma, Volkswagen, General Motors, Toyota, Peugeot, Petrobras, entre 
outras.
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

01- Algumas empresas de países capitalistas promovem uma associação 
que as torna um único corpo empresarial, unindo capitais a fim de 
controlar um determinado mercado, bem como a oferta de produtos e, 
principalmente, dos preços.

Esse tipo de integração é chamado de:
a) truste
b) cartel
c) holding
d) interdependência
e) conglomerados

Resp. C
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

CADE APURA SUPOSTO MONOPÓLIO NO MERCADO DE GÁS EM BRASÍLIA

Segundo o Cade, há evidências de que os acusados se organizaram com o 
objetivo de limitar a concorrência por meio da fixação de preços e divisão dos 
mercados.
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) instaurou processo para apurar supostas práticas financeiras abusivas nos 
mercados de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
conhecido como gás de cozinha, no Distrito Federal e Entorno. Segundo o Cade, 
há evidências de que os acusados se organizaram com o objetivo de limitar a 
concorrência por meio da fixação de preços e divisão dos mercados de 
distribuição e de revenda do produto.

Exame. Acessado em 26 jan 2017- adaptado.
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02- De acordo com a notícia, há suspeitas de formação de um tipo de 
monopólio conhecido como:

a) conglomerado
b) oligopólio
c) truste
d) cartel
e) holding

Resp. D
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

03- Quando estudado o surgimento de qualquer multinacional típica, nota-
se que primeiramente esta passou por um período de dominação do 
mercado interno. No seu caminho em direção a esta supremacia na sua área 
específica, uma determinada empresa - futura multinacional - se vale de 
todos os elementos possíveis para diminuir o número de concorrentes e, 
consequentemente, o número de participantes com quem terá que dividir as 
fatias do bolo "lucros".

(Portal Economia.net. Multinacionais. Disponível em: http://www.economiabr.net/economia/5_multinacionais.html)
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Uma estratégia muito comum utilizada pelas empresas transnacionais para o 
controle dos mercados é:

a) a baixa dos preços das mercadorias e serviços para aquém de seus custos de 
produção.
b) a realização de políticas sociais que disseminam propagandas positivas para as 
grandes marcas.
c) a organização de cartéis internacionais não regulamentados por organizações 
supranacionais.
d) a fusão ou compra de empresas concorrentes ou até de setores diferentes 
(trustes).
e) a difusão de produtos de maior qualidade em relação aos seus adversários no 
mercado.

Resp. D
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

04 - A partir da observação da distribuição das 
multinacionais no espaço terrestre, pode-se afirmar 
que
a) o continente americano apresenta uma distribuição 
equilibrada de localização das sedes das 500 maiores 
empresas multinacionais.
b) a estratégia utilizada para localização das sedes é a 
redução das desigualdades mundiais.
c) as sedes das empresas multinacionais concentram-se 
nos países desenvolvidos do chamado Norte.
d) as empresas multinacionais estão presentes 
homogeneamente em todos os hemisférios.
e) a maior presença ocorre nos países da África do Sul, 
Japão, Índia e Brasil, que compõem o BRICS. Resp. C
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