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Leia o texto e responda às questões 1 a 6.
O império em chamas

“[...] Provavelmente nenhum outro acontecimen-
to inesperado da história do mundo tenha sido
sentido diretamente por maior número de seres
humanos. Eu o vi enquanto acontecia, na tela de
televisão de um hospital de Londres. Na opinião
de um historiador idoso e cético nascido da Re-
volução Russa, esse fato teve tudo o que houve
de pior no século XX: massacres, tecnologia de
ponta [...] e o anúncio de que outra vez ocorria
uma luta de morte global entre a causa de Deus e
a de Satã na vida real, imitando os filmes espeta-
culares de Hollywood. [...]
Surgiu repentinamente um fosso entre a manei-
ra pela qual os Estados Unidos e o resto do
mundo interpretaram o que acontecera naque-
le dia terrível. O mundo via simplesmente um
dramático ataque terrorista com enorme núme-
ro de vítimas e uma humilhação pública mo-
mentânea para os Estados Unidos. [...] Washington
anunciou que o 11 de setembro mudara tudo,
e, ao fazê-lo, efetivamente tudo mudou, por
haver-se de fato declarado único protetor da
ordem mundial e definidor das ameaças contra
ela. Quem não aceitasse essa interpretação era
inimigo real ou potencial. [...] O 11 de setem-
bro provou que vivemos todos em um mundo
no qual um único hiperpoder global resolvera
que, a partir do fim da União Soviética, não há
limites de curto prazo para seu poderio nem
para sua disposição de utilizá-lo [...]. O século
XX terminou. O século XXI começa com cre-
púsculo e obscuridade.”

HOBSBAWM, Eric. Tempos interessantes:
uma vida no século XX. São Paulo:

Companhia das Letras, 2002. p. 447-448.

1 Responda.
a) De que acontecimento o autor trata no

texto?
b) Como o governo norte-americano interpre-

tou aquele acontecimento?

2 No texto, a palavra “Washington” quer
dizer:
a) O presidente George Washington.
b) A cidade de Washington.
c) O governo dos Estados Unidos.

3 Assinale a afirmativa que melhor traduz o
seguinte trecho:
“o anúncio de que outra vez ocorria uma luta
de morte global entre a causa de Deus e a de
Satã na vida real”.
a) Para o autor, o dia 11 de setembro expres-

sou a luta da democracia norte-americana
contra o terrorismo internacional.

b) O dia 11 de setembro reiniciou a luta entre
o império do bem e o império do mal.

c) No dia 11 de setembro, a luta entre a causa
de Deus e a de Satã transformou-se em rea-
lidade.

d) Com o 11 de setembro, o governo dos
Estados Unidos retomou o antigo discur-
so da luta entre o bem e o mal dos anos da
Guerra Fria.

4 Leia.
Segundo o texto, o autor acompanhou pela
televisão londrina e ao vivo os acontecimen-
tos do dia 11 de setembro.
• Explique por que esse fato é uma caracte-

rística da globalização.

5 Analise o trecho a seguir e responda.
“[...] o 11 de setembro provou que vivemos
todos em um mundo no qual um único
hiperpoder global resolvera que, a partir do fim
da União Soviética, não há limites de curto
prazo para seu poderio nem para sua disposi-
ção de utilizá-lo [...].”
a) Como se caracterizava a situação mundial

antes do fim da União Soviética?
b) Cite dois fatores que foram decisivos para

o fim da União Soviética.

6 A afirmativa que melhor caracteriza o mun-
do pós-União Soviética é:
a) Uma única superpotência exerce a

hegemonia mundial.
b) Várias superpotências exercem o domínio

econômico, militar e político mundial.
c) A Rússia, herdeira da União Soviética, e os

Estados Unidos disputam a hegemonia
mundial.

d) A ONU substituiu os Estados Unidos e a
União Soviética no comando da política
mundial.
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7 Complete uma ficha com as características
da globalização.

9 Observe o esquema.

Globalização

Comércio:

Produção:

Informação:

Modelo de Estado:

Emprego:

8 Observe os gráficos e responda.

Distribuição do produto mundial
(em %)

a) Os gráficos revelam um quadro econômico e
social mundial bastante desequilibrado. Expli-
que a afirmativa utilizando os dados acima.

b) Considerando os dados dos gráficos, anali-
se o papel da globalização na expansão da
pobreza mundial.

Fonte: FMI (World Economic Outlook, 2001) e OIT
(El Empleo en el Mundo, 2001).

a) Explique o significado dos três “erres”.
b) Conceitue “desenvolvimento sustentável”.

10 Coloque os acontecimentos na linha do
tempo. Siga o modelo.

1) Lançamento do Plano Real.
2) Eleição direta para a Presidência da Repú-

blica, com a vitória de Fernando Collor de
Mello.

3) O governo Lula lança o programa Fome
Zero.

4) Fernando Collor é afastado da Presidência
da República.

5) Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente
da República.

6) Final do primeiro mandato presidencial de
Fernando Henrique Cardoso.

7) O IBGE realiza o último censo do século XX.
8) Promulgação da atual Constituição do Brasil.

11 Responda.
a) Cite uma medida do governo FHC que se

insere no processo de globalização.
b) Comente dois itens do programa Fome

Zero.
c) Analise alguns dados do Censo 2000, nas

páginas 196-197 do livro, e liste os princi-
pais desafios colocados para o Brasil no
século XXI.

O Brasil contemporâneo

1988 1992 1998 2002

1994 2000 2003

O desemprego no mundo
(em %)
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Fonte: FMI (World Economic Outlook, 2001).
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Respostas

9. a) Os três “erres” acenam para uma nova atitude em rela-
ção ao ambiente, que garanta a preservação dos recur-
sos naturais: o primeiro “r” significa reduzir o consumo;
o segundo, reutilizar os materiais, e o terceiro, reciclar o
lixo. b) Desenvolvimento sustentável é um conceito ela-
borado pelas Nações Unidas e significa um novo tipo de
desenvolvimento, que não agrida o meio ambiente e ga-
ranta condições dignas de vida para as atuais gerações e
para as gerações futuras. A busca de novas atitudes,
como as que se orientam pelos três “erres”, por exem-
plo, se insere nessa tarefa de buscar o desenvolvimento
sustentável, que combine desenvolvimento tecnológico
e humano com proteção ambiental.

10. 8, 2, 4, 1, 6, 7, 5, 3

11. a) Podemos citar a reforma da Constituição, que permitiu a
privatização de empresas estatais e o enxugamento da
máquina administrativa.

b) O crescimento do PIB, a uma taxa de 4% a.a., é uma das
metas do programa Fome Zero. Sem o crescimento conti-
nuado do PIB, os jovens não terão como se integrar ao
mercado de trabalho, provocando um novo ciclo de
pauperização da população. Outra característica associa-
da ao plano é promover uma política de apoio efetivo à
agricultura, com financiamento diferenciado para os pe-
quenos produtores. Essa política ajudaria a fixar o homem
ao solo, permitiria a diminuição do desemprego e a gera-
ção de um novo mercado consumidor, dinamizando a eco-
nomia.

c) Análise possível. Os dados do censo mostram que a de-
sigualdade na distribuição da renda aumentou, ao mes-
mo tempo que o crescimento desordenado das cidades
agravou os problemas sociais. Esses fatores podem aju-
dar a explicar o crescimento da violência nas cidades e a
evasão escolar, pois os jovens são as principais vítimas
da crise social. Podemos citar como principais desafios:
a diminuição das desigualdades sociais, a ampliação do
leque de oportunidades para todos os setores da socie-
dade, a distribuição da renda e a reurbanização das gran-
des cidades.

Globalização

Comércio: Integração e interdependência de mercados e das
bolsas de valores da maioria dos países do mundo.

Produção: A produção de mercadorias ocorre em todo o mun-
do, dominada pelos grandes conglomerados internacionais.

Informação: Acelerado fluxo de informações, graças princi-
palmente aos avanços na tecnologia dos computadores.

Modelo de Estado: Retomada dos princípios neoliberais e
redução do intervencionismo estatal.

Emprego: redução dos empregos tradicionais e expansão
de novas relações de trabalho, como a terceirização.

5. a) A existência da União Soviética marcou os anos da Guer-
ra Fria, em que o mundo esteve dividido entre o poder
da União Soviética e o poder dos Estados Unidos.

b) Podemos citar a grave crise econômica que se abatia
sobre a URSS e, como conseqüência, o contínuo rebai-
xamento do padrão de vida da população. Também se
pode considerar a falta de liberdade política interna e a
resistência dos países submetidos pelos russos.

6. a

7.

8. a) O gráfico revela um quadro de concentração da riqueza nos
países mais ricos do mundo, o G-7, que absorve cerca de
65% do produto mundial, enquanto o resto do mundo, inclu-
indo o Brasil, representa apenas 38% da riqueza produzida.

b) Como o gráfico demonstra, a riqueza tem se concentrado
nos países ricos. Nos países pobres, cresce o desempre-
go, resultado do enxugamento das empresas e das mu-
danças nas relações de trabalho, as áreas sociais perdem
investimentos e os indicadores da qualidade de vida reve-
lam um quadro de pobreza e explosão social.

Assim, pode-se concluir que a globalização apresenta duas
faces: uma, positiva, é a melhoria na qualidade das merca-
dorias e a redução dos preços devido à abertura comercial,
que promoveu o intercâmbio mundial de produtos e servços;
a outra, negativa, é o crescimento da pobreza, principal-
mente nos países subdesenvolvidos, como demonstram os
dados do gráfico.

A nova ordem mundial

1. a) O autor trata do ataque terrorista ao World Trade Center,
em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 11 de setem-
bro de 2001.

b) O dia 11 de setembro foi interpretado como uma decla-
ração de guerra dos terroristas contra os EUA, que a par-
tir daí deu-se o título de defensor da ordem mundial e a
tarefa de impor a ordem no mundo.

2. c

3. d

4. Uma das características da globalização é a velocidade e a
abrangência dos meios de comunicação, resultado dos avan-
ços da eletrônica e da informática. Computadores,
conectados por cabos de fibras óticas e redes de satélites,
garantem que imagens possam ser transmitidas em tempo
real para diferentes países do mundo. Os avanços nas
telecomunicações ocorreram principalmente para integrar
os mercados e as bolsas de valores mundiais.


