Enem - Ciências Humanas – Guerra fria
1. Enem 2009-Questão 52-original-1º dia
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.
2. Enem 2009- Questão 55-original-1º dia
O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, entre as décadas de 1980 e 1990, gerou expectativas
de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela
multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta
A) o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao
extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e
o crime organizado.
B) o fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o
que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeu e asiático, que tinham sido
palco da Guerra Fria.
C) o desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões
assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU),
com maior envolvimento
de países emergentes.
D) a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito
nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca
desse perigo.
E) a condição dos EUA como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU
no que concerne às ações militares.

Gabarito
1)A
A expressão Cortina de Ferro foi criada por Winston Churchill (primeiro-ministro inglês em
1946), para essa divisão da Europa, oeste (capitalista) e leste (socialista).
2)A
O mundo pós – Guerra Fria apresenta aspectos como: o aumento de conflitos internos
associados ao nacionalismo, fato que ocorre em países europeus e em atos de xenofobia;
disputas entre diferentes grupos étnicos, com maior frequência nos países africanos; o
extremismo religioso, principalmente nos países mulçumanos; o tráfico de drogas e o crime
organizado, fenômeno presente no Brasil.

