
Lista: BRICS, Rússia e Índia

1. (Uerj 2017) Da euforia à irrelevância 
A sigla BRIC – acrônimo para Brasil, Rússia, Índia e China – foi criada em 2001 pelo economista Jim O’Neil,
num relatório que mostrava aos clientes do Banco Goldman Sachs o grande potencial econômico de tais
países. Dois anos depois, o banco aprofundou a projeção em outro relatório, que sugeria que, em 50 anos,
as economias dos BRIC seriam maiores do que a dos seis países mais ricos do mundo. 
Daí até a construção de uma narrativa sobre o limiar de uma nova ordem geopolítica internacional foi um
passo. Em 2010, a África do Sul foi admitida ao clube, e a sigla sofreu uma adição, tornando-se BRICS. Os
números dos BRICS, de fato, impressionam. No entanto, é preciso indagar se um grupo tão heterogêneo
de países – e com interesses tão diversos – é capaz de formar um bloco coeso, com condições e com o
propósito de se contrapor à hegemonia econômica americana. (CLÁUDIO CAMARGO - Adaptado de Mundo
Pangea, outubro/2015.)
Apresente  duas  características  econômicas  comuns  aos  BRICS que  justifiquem as  expectativas  acerca
desses países no início do século XXI. Em seguida, considerando a heterogeneidade do bloco, aponte duas
diferenças entre seus integrantes, uma econômica e outra política. 

2. (Ufes 2015) Ucrânia protesta contra inclusão de clubes da Crimeia no futebol russo 
30/08/2014 Timur Ganeev, especial para Gazeta Russa 

UEFA anunciou que não vai reconhecer os jogos
de  times  da  península  disputados  como
membros da União de Futebol da Rússia 
Em agosto de 2014, três clubes de futebol da
Crimeia  –  que  foi  incorporada  à  Rússia  –
estrearam  no  campeonato  nacional  russo.  Em
resposta  ao  ato,  a  União  das  Associações
Europeias de Futebol (UEFA) anunciou que não
vai reconhecer os jogos dos clubes da Crimeia
disputados sob os auspícios da União de Futebol
da  Rússia  (RSF),  mas  ao  mesmo  tempo  não
impôs  sanções  contra  o  país.  (Disponível

em:<http://br.rbth.com/esporte/2014/08/27/ucrania_protesta_contra_inclusao_de_clubes_da_crimeia_no_
futebol_russ_27099.html>. Acesso em: 30 ago. 2014).
A crise, no final de 2013, que levou ao separatismo verificado entre comunidades situadas na região Sul da
Ucrânia, representa um fenômeno político e cultural. Com base nesse fato, 
a) explique o conceito de Estado Nacional e como ele se diferencia do conceito Nação; 
b) indique qual desses dois conceitos é manifestado pelos habitantes da Crimeia em relação à Ucrânia. 

3. (Uel 2015) Analise os mapas a seguir.



Com base nos mapas e nos conhecimentos sobre as relações entre Ucrânia e Rússia no pós-URSS, explique
a  geopolítica  do  conflito  entre  os  dois  países  atualmente,  tendo  como  foco  os  aspectos  étnicos,
econômicos, políticos e militares. 

4. (Unesp 2015) O tratado de adesão da Crimeia foi assinado no Kremlin dois dias após o povo da Crimeia
aprovar  em  um  referendo  a  separação  da  Ucrânia  e  a  reunificação  com  a  Rússia.  O  referendo  foi
condenado por Kiev, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que o consideraram ilegítimo. Antes do
anúncio do acordo, Putin fez um discurso ao Parlamento afirmando que o referendo foi feito de acordo com
os procedimentos democráticos e com a lei internacional, e que a Crimeia “sempre foi e sempre será parte
da Rússia”. (http://g1.globo.com)
No início de 2014, a incorporação da Crimeia à Rússia reacendeu o debate sobre as lógicas de organização
política do espaço geográfico na Nova Ordem Mundial. Durante a Velha Ordem Mundial qual era a relação
política e territorial entre a Rússia e a Ucrânia? Explique por que a incorporação da Crimeia à Rússia difere
da tendência de organização política do espaço geográfico mundial após o estabelecimento da Nova Ordem
Mundial.

5. (Uece 2015) A relação entre os processos políticos e sua consequente espacialização determinam muitas
vezes  as  relações  internacionais  e  intranacionais.  Os  principais  conflitos  geopolíticos  que  ocorrem no
mundo expressam, quase sempre, as disputas por territórios, como é o caso das minorias etnorreligiosas
que vivem no Paquistão e estão em conflitos constantes com a 
a) China. 
b) Indonésia. 
c) Índia. 
d) Síria. 

6. (Fuvest 2012) A economia da Índia tem crescido em torno de 8% ao ano, taxa que, se mantida, poderá
dobrar  a riqueza do país  em uma década. Empresas indianas estão superando suas rivais  ocidentais.
Profissionais indianos estão voltando do estrangeiro para seu país, vendo uma grande chance de sucesso
empresarial. (Beckett et al., 2007. Em http://www.wsj-asia.com/pdf. Acessado em junho/2011. Adaptado.)



O significativo crescimento econômico da Índia, nos últimos anos, apoiou-se em vantagens competitivas,
como a existência de 
a) diversas zonas de livre-comércio distribuídas pelo território nacional.
b) expressiva mão de obra qualificada e não qualificada.
c) extenso e moderno parque industrial de bens de capital, no noroeste do país.
d) importantes “cinturões” agrícolas, com intenso uso de tecnologia, produtores de commodities.
e) plena autonomia energética propiciada por hidrelétricas de grande porte.



Gabarito: 

Resposta da questão 1:
Das características econômicas que justificam as expectativas dos BRICS pode-se citar: elevado mercado 
consumidor e grande PEA garantidos pela numerosa população; grandes reservas de recursos naturais e 
biodiversidade resultantes da grande extensão territorial; grande PIB.
Das diferenças entre seus integrantes sob o ponto de vista econômico pode-se citar: a função que cada 
país ocupa no comércio mundial (a China se destaca pelo setor secundário, a Índia pelo terciário e 
Brasil/Rússia pelo primário), a política de abertura comercial e protecionismo, a produção e produtividade, 
as gestões do poder público e privado.
Das diferenças sob o ponto de vista político, pode-se citar: os diferentes níveis de intervenção do Estado 
(ditadura na China, autoritarismo estatal da Rússia e democracia dos demais) a política nuclear (China, 
Rússia e Índia tem armamento nuclear) e a participação no Conselho de Segurança da ONU (China e 
Rússia tem direito a veto).

Resposta da questão 2:
a) Estado Nacional é uma unidade política que se originou na Europa no século XIV, composto por um 
governo soberano e centralizado, uma nação, território e fronteiras delimitadas. A Nação é um conceito 
que refere-se à sociedade com uma identidade cultural, histórica e étnica.
b) Durante o governo de Stalin na ex-URSS, foi adotado uma política de russificação das diversas 
nacionalidades que compunham o país (“Política do liquidificador”), deslocando russos por todas as 
republicas com o intuito de ampliar o poder da etnia russa sobre o extenso território soviético. Tal fato 
explica a forte presença de russos na Criméia que, embora estivesse sob a tutela da Ucrânia, declarou sua 
reanexação à Rússia e, portanto, o conceito manifestado pelos habitantes da Criméia e o de nação.

Resposta da questão 3:
No governo de Stálin, a URSS adotou uma política denominada “política do liquidificador”, deslocando 
população de origem russa para as republicas anexadas para a formação do país, ampliando a russificação 
das nacionalidades, fato que explica a grande porcentagem da população russa na Criméia (que, embora 
seja território ucraniano, foi anexada pela Rússia), e na Ucrânia que atualmente enfrenta um conflito 
separatista pró-Rússia, alimentado inclusive pelo temor do corte de fornecimento de gás natural.
Sob o ponto de vista político militar, o conflito ganha proporções geopolíticas ao se constatar que a Rússia 
tem investido em uma política de novo expansionismo amparada por sua base bélica.

Resposta da questão 4:
Durante a velha ordem mundial, ou seja, no período compreendido entre 1945 e a década de 1990, onde 
ocorria a bipolaridade capitalismo x socialismo, a Ucrânia era uma das repúblicas que compunham a URSS. 
Na década de 1990, com a dissolução da URSS, a Ucrânia se torna independente e, embora a Criméia seja 
um território pertencente à Ucrânia, a Rússia o utiliza como base naval.
A Nova Ordem Mundial estabelecida a partir da década de 1990 caracteriza-se pelo processo de integração
econômica por meio dos blocos e acordos multilaterais e, portanto, a incorporação da Crimeia à Rússia 
difere dessa tendência, haja vista, a beligerância na ocupação de territórios ser característica da guerra 
fria.

Resposta da questão 5:
[C]
Os conflitos entre Índia e Paquistão referem-se à Caxemira, território de maioria muçulmana. A Índia 
reivindica a totalidade do território justificando que é parte integrante do país, ao passo que o Paquistão 
declara a maioria muçulmana como argumento para sua anexação. Estão incorretas as demais alternativas,
porque não correspondem ao processo citado no enunciado.

Resposta da questão 6:
[B]
Como o país tem mais de um bilhão de habitantes, embora a grande maioria da população indiana viva em
condições muito precárias, há um grande número de pessoas com elevada qualificação profissional e um 



contingente ainda maior de trabalhadores sem qualificação que constituem um verdadeiro exército de mão 
de obra barata para as indústrias que utilizam muitos empregados na produção. 


