
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: thiagogerheim@hotmail.com 
 

 

1. Leia a charge abaixo: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 

Professor(a): Thiago 

Data: 30/03/2020 

Aluno(a):                                                                             Turma: 

Matéria: Geografia 

Ano: 3º Ano E.M. 

Valor: 1,8 

2º Teste – 1º Bim 

A personagem se refere à "Cortina de Ferro", que foi: 
 
a) A linha divisória entre os territórios conquistados 
pela Espanha e por Portugal, no período da expansão 
ultramarina. 
b) A linha de fronteira estabelecida pelo governo 
israelense, a fim de separar os territórios judeus das 
áreas habitadas por palestinos. 
c) A muralha de pedra erigida pela Igreja Católica, 
após a conquista cristã da Terra Santa, no período das 
Cruzadas, para isolar os mouros dos cristãos. 
d) O conjunto de leis de imigração criado pela União 
Europeia com a finalidade de restringir a entrada de 
imigrantes oriundos da Ásia e da África, nos países da 
Europa Ocidental. 
e) O nome dado por Winston Churchill, primeiro-
ministro britânico, à divisão política europeia entre os 
países de formação capitalista e aqueles sob a 
influência soviética, após a Segunda Guerra Mundial. 



2. 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. 
 
 
3. 

 
_______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b) Explique o papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e do Pacto de Varsóvia naquela 
conjuntura. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

a) Ao fim da Segunda Guerra, a Europa perdeu a 
posição de supremacia: o Leste do continente 
submeteu-se à liderança soviética e a Europa 
Ocidental precisou do apoio norte-americano para se 
reerguer economicamente.  
Comente sobre o momento histórico retratado a partir 
de 1945. 
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