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Texto base da disciplina de Geografia: Outras regionalizações do espaço 
mundial.  
 

ATIVIDADES 
 
 1- Segundo o texto base, o que é regionalizar o espaço geográfico?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2 – Por que se pode considerar generalizante a regionalização do mundo em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, realizada após a Segunda Guerra Mundial? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3 – Por qual razão a regionalização do mundo em países do norte e países do Sul não 
corresponde à realidade atual? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4 – Em 1949, em plena Guerra Fria e sob a liderança dos Estados Unidos, foi criada a 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar destinada a garantir a existência 
do sistema capitalista na Europa Ocidental, reunindo vários de seus países (França, Reino Unido, 
Bélgica etc.). Em 1955, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, em resposta à criação da 
Otan, criou o pacto de Varsóvia (Tratado de assistência mútua da Europa ocidental), uma aliança 
militar destinada a garantir a existência do sistema socialista. Observe o mapa e responda às 
questões.  
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4.1 – Entre que grupos de países ocorreu a bipolarização geográfica representada no mapa?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4.2 – Nessa época, que países possuíam armas nucleares? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4.3 – Qual era a condição de Cuba no mundo bipolar dos anos 1980? E a da China? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4.4 – Qual era a situação geográfica da América latina e da África em relação às duas 
superpotências estados Unidos e União Soviética? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4.5 – A Otan, no período da Guerra Fria, foi uma aliança militar somente entre os Estados Unidos 
e os países da Europa ocidental? Justifique. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 


