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1. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um período 
homogêneo único na história do mundo. (…) dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da 
década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar 
que o dominou até a queda da URSS. 

(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras,1996) 

O período citado no texto e conhecido por “Guerra Fria” pode ser definido como aquele momento histórico em que 
houve: 
a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. 
b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista / União Soviética Stalinista, durante os anos 30. 
d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. 
e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

2. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de 
alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, 
que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos 
países do oeste europeu, os EUA e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico 
que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. 

Essa divisão europeia ficou conhecida como: 
a) Cortina de Ferro. 
b) Muro de Berlim. 
c) União Europeia. 
d) Convenção de Ramsar. 
e) Conferência de Estocolmo. 

3. (FGV) Em junho de 1947, o governo dos EUA passou a implementar um projeto de reconstrução da Europa 
denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a seguir NÃO é uma causa desse plano: 
 
a) o temor trazido pela criação do Mercado Comum Europeu (MCE); 
b) o deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os EUA e sua crescente influência sobre os países 
europeus; 
c) a necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o seu principal credor, os EUA, que lhe forneceram 
desde alimentos até materiais bélicos durante a II Guerra Mundial; 
d) a necessidade de se reconstruírem as cidades e de recuperarem a indústria e a agropecuária europeia, devastadas 
durante a II Grande Guerra; 
e) o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem capitalista na Europa Ocidental e, assim, impedir a 
expansão do socialismo no continente. 
 
4) A foto a seguir diz respeito ao incidente que aconteceu no período da Guerra Fria, precisamente em 
1962. Considerado por muitos como o confronto mais assustador entre as superpotências (EUA e URSS), 
resultou num recuo da manobra do governante russo Nikita Kruschev ao atender às exigências do 
presidente norte-americano John Kennedy: 
 

https://descomplica.com.br/artigo/mapa-mental-o-fim-da-urss/43Z
https://descomplica.com.br/artigo/exercicios-segunda-guerra-mundial/4zQ
https://descomplica.com.br/artigo/resumo-queda-do-muro-de-berlim-urss/4yJ
https://descomplica.com.br/artigo/como-foi-criada-e-quais-os-objetivos-da-uniao-europeia/4Bc/


 
 
Kruschev e Kennedy reunidos em 1961. Disponível em: http://veja.abril.com.br/historia/crise-dos-
misseis/especial-capa-eua-urss.shtml. Acesso em 13/09/2010. 
 
A) Glasnost. 
B) Plano Marshall. 
C) Criação da OT AN. 
D) Criação da Détente. 
e) crise dos mísseis em Cuba 
 
5) 

 

Alemanha relembra 50 anos da construção do Muro de Berlim 
A Alemanha comemorou ontem os 50 anos desde a construção do Muro de Berlim, quando o lado leste 
(comunista) fechou suas fronteiras, dividindo a cidade em dois durante 28 anos e partindo famílias ao 
meio. A divisão acabou em novembro de 1989 depois que a Alemanha Oriental abriu o muro em meio a 
uma maciça pressão de manifestantes e à abertura política na União Soviética. 
 
(O Tempo, 14/08/2011, p.15) 
 
A construção do Muro de Berlim, em 1961 visava: 
 
a) impedir um ataque militar das potências capitalistas contra a zona de ocupação soviética. 
b) reafirmar a divisão da Alemanha ocorrida após a Segunda Guerra Mundial. 
c) impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha Ocidental capitalista. 
d) incentivar o fluxo de pessoas para a Alemanha Oriental comunista. 
e) encerrar a polarização ideológica entre capitalismo e comunismo na Alemanha. 
 
6) 

Phan Thi Kim Phuc: um símbolo da Guerra do Vietnã 

 

Após o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), emergiram como superpotências 
antagônicas os Estados Unidos da América – EUA – e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS –, 
ambas vitoriosas sobre o eixo. A disputa entre os EUA, representante do mundo capitalista e a URSS, líder 
do bloco socialista, ia desde aspectos ideológicos, políticos e econômicos, até conflitos regionais em que 
cada superpotência apoiava um dos lados envolvidos como forma de afirmar sua superioridade. Essa época 
de enfrentamento durou até o início da década de 1990 quando a URSS passou por profundas 
transformações de ordem política e econômica. 



No que diz respeito à disputa entre os EUA e a URSS, neste período da História do século XX, assinale a 
afirmação verdadeira. 
 
a) A disputa entre as duas superpotências foi chamada de guerra fria, pelo fato de não ter ocorrido 
nenhum conflito em que ambas tenham-se envolvido, mesmo isoladamente. 
b) Dentre as principais manifestações de disputa entre as potências capitalista e socialista, estavam a 
corrida armamentista nuclear e a corrida espacial. 
c) Na Guerra da Coreia (1950-1953), os EUA deram apoio ao governo marxista-leninista norte-coreano, 
liderado por Kim Il-Sung; hoje a Coreia do Norte é governada por seu filho, Kim Jong-il. 
d) O apoio soviético aos insurgentes muçulmanos, chamados de mujahidin, no Afeganistão, levou-os a 
derrubar o regime comunista no país. 
 
7) Na década de 1970, a União Soviética começou a apresentar baixo dinamismo econômico e defasagem 
tecnológica em relação aos países capitalistas. Neste cenário, em 1985, Mikhail Gorbatchev iniciou 
reformas com o intuito de recolocar o país no mesmo patamar dos concorrentes ocidentais, com medidas 
que promoveram 
a) a criação da Comunidade dos Estados Independentes e a promoção da democracia. 
b) a implantação da ditadura do proletariado e a condenação dos líderes da resistência. 
c) a reestruturação da economia soviética e a abertura política da nação. 
d) a estatização dos meios de produção e a elaboração de planos quinquenais. 
e) a implantação do autoritarismo militar e o fechamento do Parlamento. 
 
8) Observe a charge: 
 

 
 
A charge mostra Harry Trumann e Josef Stalin jogando futebol com uma bola que representa o Planeta 
Terra. Trata-se de uma representação da chamada Guerra Fria, que pode ser definida como: 
a) Política da “paz armada”, desenvolvida pelas grandes potências no final do século XIX, da qual 
resultaram tratados de alianças como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança e que levou à Primeira Guerra 
Mundial. 
b) Estado de tensão permanente entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco 
socialista, liderado pela União Soviética, resultante da disputa entre essas duas potências por uma posição 
hegemônica no contexto internacional no período posterior à Segunda Guerra Mundial. 
c) Tensão militar ocorrida entre Inglaterra e Alemanha, no final do século XIX, motivada pela disputa, entre 
os dois Estados Nacionais, pelo controle     do comércio internacional. 
d) Estratégia desenvolvida pelos Estados Unidos objetivando conter a expansão imperialista da União 
Soviética, nação que emergiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência econômica e militar do 
mundo. 
e) Choque ocorrido entre as potências industrializadas europeias, entre o final do século XIX e o início do 
século XX, decorrente da disputa pelas colônias na África e na Ásia. 
 
 



 
 
9)  

 
http://blogs.estadao.com.br 
  
O destino da menina que foi a cara de uma guerra 
 
 Ela se transformou no símbolo da Guerra do Vietnã (1959-1975). Hoje, Phan Thi Kim Phuc ainda carrega as 
marcas do bombardeio, mas se esforça para superar o trauma. A bomba foi lançada sobre seu vilarejo, 
quando tinha 9 anos, por soldados do Vietnã do Sul contra tropas norte-vietnamitas. A operação foi 
coordenada por militares americanos. 
No regime comunista, Phan obteve a autorização para estudar medicina em Cuba, onde conheceu seu 
marido. Na viagem de lua de mel, o avião fez uma escala no Canadá, de onde o casal nunca mais saiu. Nos 
anos 1990, a vietnamita passou a atuar como ativista de direitos humanos, tornou-se embaixadora da 
Unesco e criou uma fundação. 
Até hoje, Phan se lembra dos comentários do então presidente americano Richard Nixon, que duvidava da 
autenticidade da foto que correu o mundo, na qual ela foge nua após o ataque com bomba de napalm. 
 
Adaptado de: www.estadao.com.br, 13 dez. 2009. 
 
A Guerra do Vietnã, no sudeste asiático, foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX, estando 
diretamente relacionado às tensões do contexto internacional, nas décadas de 1960 e 1970. 
 
Explique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
10)  O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental, durante o período 

da Guerra Fria. O texto diz: “Duas infâncias. Na URSS (parte superior) crianças são apoiadas pelo amor da 
nação! Nos países capitalistas (figura inferior), milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo.” 

 



 
 
a) Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
b) Cite dois conflitos bélicos do período da Guerra Fria. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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