
 

 

 

 

 

 

 
 
01-A CEI é um bloco integrado pela Rússia e as antigas nações da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
No entanto, três países da extinta URSS optaram por não integrar a CEI. São eles : Letônia, Lituânia e Estônia. 
 

 A sentença acima  é:  
 
( A ) verdadeira.    
( B ) falsa. 
 
02- Com aproximadamente 174 milhões de habitantes, a CEI possui população expressiva. No entanto, alguns países 
apresentam grande contingente populacional enquanto outros são pouco habitados. Indique a alternativa que 
corresponde ao país mais populoso da CEI. 
 
a) Estônia 
b) Ucrânia 
c) Bielorrússia 
d) Rússia 
e) Armênia 
 
03- Analise as afirmativas sobre as características da CEI e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
 
I – (    ) A CEI é um bloco formado em consequência da desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), visto que os novos países tinham vários laços econômicos e militares uns com os outros. 
II – (    ) Os Países Bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), apesar de terem sido anexados à União Soviética em 1940, 
nunca fizeram parte da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) após obterem a independência. 
III – (    )Com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, além do surgimento 
de outros. Os principais são os conflitos étnicos e os movimentos separatistas.  
 
04- (FUVEST) Em relação à vida econômica da antiga União Soviética podemos afirmar: 
 
a) os recursos naturais, os transportes, as indústrias de base e o comércio exterior sofrem rígido controle estatal, 

enquanto a atividade agrícola e as demais indústrias permanecem entregues à iniciativa privada. 
b) a retenção das águas pelo congelamento hibernal e seu posterior escoamento beneficiam a produção de energia 
hidrelétrica e a navegação fluvial. 
c) participavam do COMECON (Conselho para a Assistência Econômica Mútua) órgãos coordenadores do 
desenvolvimento econômico em geral, juntamente com outras nações socialistas. 
d) as atividades econômicas estão mais concentradas na porção central e oriental, como consequência do esforço de 
descentralização após a Segunda Guerra Mundial. 

e) o valor da produção agrícola é superior ao da industrial, justificando o grande empenho no desenvolvimento das 
indústrias de base. 
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05-Como é conhecida a parte da Europa composta por antigos países socialistas ligados à antiga URSS, incluindo a 
parte socialista da Alemanha? 
 
a-      Europa ocidental 
b-      Europa meridional 
c-      União europeia 
d-      Europa Oriental 
e-      Mercado Comum Europeu 
 
06-São muitas as causas dos conflitos em países da CEI, porém uma região montanhosa onde se localiza a Chechênia, 
a Armênia e o Azerbaijão, se destacam como a uma das mais conflituosas do planeta. Essa região é conhecida como 
Faixa de Gaza. 
 
Pode-se afirmar que a afirmativa acima é? 
 
( A ) verdadeira.    
( B ) falsa. 
 
07- A história da União Soviética começou com a Revolução de 1917, numa tentativa de implementar o socialismo 
marxista na prática. Mais tarde, a URSS tornou-se um Estado policial sob o comando de Stálin. Contudo, a partir da 
década de 1970, o planejamento econômico, pilar do regime socialista (por oposição ao livre-mercado) começou a dar 
sinais de esgotamento. O controle rígido da economia pela burocracia estatal gerou estagnação em vez de crescimento. 
Aos poucos, o desabastecimento até de mercadorias de primeira necessidade tornou-se a regra da economia soviética. 
Nesse pano de fundo, em 1985, subiu ao poder Mikhail Gorbachev que, para evitar o colapso do sistema, tentou 
implementar dois grandes programas político-econômicos: 
 
a) “Perestroika” e “Glasnost” 
b) “Bolcheviques” e “Mencheviques” 
c) “Gulags” e “Plano Quinqüenal” 
d) “Nomenklatura” e “Novaya Ekonomiceskaya Politika” 
e) “Kolkozes” e “Soukozes” 
 
08-Descreva o surgimento da CEI. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
09-Atualmente a situação da CEI ainda é indefinida sobre alguns aspectos. Explique e dê no mínimo dois exemplos 
que justificam essa afirmação. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
10-Quem representava a “linha-dura” na URSS? O que ela tentou fazer em 1991? 
 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 


