Guerra Fria
1-(Enem)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 União Soviética.
HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia 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 1930.
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-(FMU-SP) O Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, teve como principal objetivo:
a) Reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN.
b) Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental.
c) Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental.
d) Consolidar a influência socialista na Europa Ocidental.
e) Consolidar a influência capitalista na Europa Oriental.
3-(TERESA D’ÁVILA) A “Guerra Fria” foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa
decorrente da:
a) Polarização do mundo em dois blocos político-militares, entre as duas guerras mundiais.
b) Polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria.
c) Polarização do mundo em dois blocos político-militares, após a Segunda Guerra Mundial.
d) Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão. De um lado a Inglaterra,
Rússia, Estados Unidos e França de outro.
e) A disputa das áreas árticas e antárticas, após a Segunda Guerra Mundial.
4)Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial (1945) envolvendo dois
países que adotavam sistemas político-econômicos opostos: capitalismo e socialismo. Os dois países
protagonistas da Guerra Fria são:
a) Estados Unidos e Japão.
b) Inglaterra e União Soviética.
c) União Soviética e Itália.
d) Alemanha e França.
e) Estados Unidos e União Soviética
5)A charge abaixo do jornal australiano resgata para os nossos dias o clima existente no período
conhecido como Guerra Fria.

a) Aponte dois aspectos da conjuntura política mundial no final da década de 1940 que contribuíram para
o início da Guerra Fria.
b) Identifique uma consequência da ordem mundial estabelecida pela Guerra Fria que se relacione à
existência de arsenais nucleares.
6)A derrubada do Muro de Berlim completará vinte anos em 2009. Construído em agosto de 1961, sua
destruição é lembrada como marco do fim de uma época.
a) Indique o significado político da queda do Muro de Berlim para Alemanha.
b) Indique o significado simbólico desse acontecimento para o contexto político internacional.

Gabarito
1)Letra E
A Guerra Fria é marcado justamente por ser o período de disputa indireta entre as duas potências do pós
segunda guerra mundial, como as outras potências tiveram grandes prejuízos no período do conflito,
coube a EUA e URSS a disputa pela hegemonia mundial.
2)Letra B
O Pacto de Varsóvia consistiu numa aliança militar e econômica entre os países do Leste Europeu e a
União Soviética. Foi o principal instrumento contra a OTAN .
3)Letra C
Estados Unidos e União Soviética, exerceram grande influência na geopolítica global, Estados Unidos
liderando o bloco capitalista, e a União Soviética liderando o bloco socialista, período conhecido como
mundo bipolar.
4)Letra E
O período da Guerra Fria ficou marcado pela corrida armamentista entre as duas superpotências, Estados
Unidos (capitalista) e União Soviética (socialista). Esses dois países não chegaram a realizar um confronto
armado diretamente.
5)a) Um dos aspectos foi o fato de existirem duas potências com interesses contrários, uma sendo
socialista e a outra capitalista.
b) Uma conseqüência estabelecida de ordem mundial é que os dois blocos, EUA e União Soviética, teriam
que conviver com suas diferenças já que ambos tinham armas nucleares poderosas, podendo causar uma
destruição mundial caso ocorresse uma guerra.
6)a) A queda do muro de Berlim significou o fim do socialismo na Alemanha e a unificação do país.
b)O significado simbólico para o contexto político internacional foi o fim da bipolarização e o início da
multipolarização (globalização).

