
Guerra Fria

1-Nos últimos dias, o mundo deu um passo à
frente  no caminho para  a paz.  Vários  países
assinaram  um  acordo  que  proíbe  testes
atômicos. Esse é mais um dos reflexos do fim
da Guerra Fria ocorrida no final da década de
80. A respeito deste novo cenário geopolítico
mundial, apenas uma das afirmativas a seguir
está INCORRETA. Assinale-a.

a)  Diferentemente  do  Pacto  de  Varsóvia,  a
OTAN  não  desapareceu  e  redireciona  seus
objetivos  atraindo,  inclusive,  interesses  de
adesão por parte de ex-países socialistas.

b)  Do  ponto-de-vista  militar  e  também
econômico, os EUA se sobressaem como única
potência na medida em que seu antigo "rival",
a  URSS,  desmembrou-se,  e  os  países
resultantes passam por profundas crises.

c)  Com  o  fim  da  Guerra  Fria,  a  principal
contradição  que  explicava  grande  parte  dos
conflitos  mundiais  se  desfaz,  mas  outras
tensões  continuam  a  provocar  inúmeros
conflitos espalhados pelo mundo.

d) Nos dias de hoje, a questão do poder entre
os países  desloca-se  do plano militar  para  o
plano econômico, dando destaque às "guerras
comerciais".

e)  A  ONU  passa  por  um  processo  de
reestruturação onde se questiona a estrutura
do  conselho  de  segurança,  e  países
subdesenvolvidos como o Brasil pleiteiam sua
participação neste órgão.

2-Logo  após  a  Segunda  Guerra  Mundial

instala-se  a  chamada  Guerra  Fria  também
conhecida  como  EQUILÍBRIO  DO  TERROR,
quando se verificou a equivalência de forças
altamente destruidoras baseada no equilíbrio
nuclear  com  conseqüências  para  o  mundo,
dentre as quais destaca-se

a)  a  divisão  da  Europa  em  duas  esferas  de
influências  políticas  e  dois  sistemas  político-
econômicos: Europa Oriental-socialista, aliada
da  União  Soviética  e  a  Europa  Ocidental-
capitalista, aliada dos Estados Unidos.

b) a França, que domina os países capitalistas
ocidentais envolvidos na Segunda Guerra e a
Rússia,  que  domina  os  países  da  Europa
Oriental.

c)  um período de relativa paz,  à  exceção de
algumas guerras  civis  muito localizadas,  sem
interferência das superpotências.

d)  a  diminuição  drástica  da  corrida
armamentista e uma ajuda dos Estados Unidos
para a reconstituição dos países europeus, que
sofreram  grandes  destruições  durante  o
conflito mundial.

e) o Reino Unido capitalista que reforça a sua
posição  como  grande  potência  sobre  os
demais  países  da  Europa,  por  seu  grande
poder bélico.

3-Após  o  término  da  bi-polaridade,
característica  do  período  da  Guerra  Fria,  os
conflitos armados

a) aumentaram, devido à inegável supremacia
militar dos Estados Unidos no mundo.



b)  diminuíram,  devido  ao  surgimento  de
outros pólos de poder no mundo.

c) diminuíram, devido à derrota do socialismo
soviético.

d) aumentaram, devido à retomada de antigas
diferenças étnicas e religiosas entre povos.

e)  aumentaram,  devido  ao  crescimento  de
países que detêm armas nucleares.

4-A arrancada industrial  dos Tigres Asiáticos,
pós Segunda Guerra Mundial, coincide com a
implantação  da  Guerra  Fria  no  mundo
bipolarizado da época.

Esse fato só foi possível em virtude:

a) da  ajuda financeira recebida na época do
tesouro  japonês,  que sempre defendeu seus
interesses econômicos na região.

b)  da  poupança  interna  desses  países  que,
mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, já
controlavam suas importações, estimulando as
exportações de bens de consumo duráveis.

c)  da  ajuda  financeira  norte-americana,  por
meio  do  Plano  Colombo,  uma  forma  de
instalar o cordão sanitário na região.

d)  da  ajuda  financeira  soviética,  que  visava
ampliar  sua  área  de  influência  por  toda  a
região.

e) da ajuda financeira mútua entre os países
do  bloco,  que  trocavam  entre  si  matérias
primas, tecnologias e uma intensa abertura do
mercado consumidor de toda a região.

5-Na Europa, após 1989, com a derrubada do

muro  de  Berlim  e  o  fim  da  Guerra  Fria,
ocorreu  uma  reformulação  das  fronteiras
fazendo surgir um novo mapa político.

Podemos  considerar  como  parte  desta
reformulação:

a)  os  movimentos de aglutinação política no
leste europeu.

b)  o  fortalecimento  da  unidade  étnica  na
Iugoslávia.

c)  a  definição do projeto unitário  da  Europa
Ocidental.

d) a desintegração da Comunidade de Estados
Independentes (CEI).

e)  a  reunificação  da  Irlanda  do  Norte  e  da
Irlanda do Sul.

6-O quadro de paz e estabilidade que se previa
ao final da Guerra Fria parece, ainda, longe de
ser alcançado nestes primeiros anos do século
XXI.  Considerando-se  essa  situação,  é
INCORRETO afirmar que

a)  a vitalidade expressiva do crescimento de
algumas economias não-ocidentais, em face às
atuais potências mundiais, tem interferido nas
relações  de  força  que  imperam  na  política
internacional.

b) o desarmamento mundial, que ultrapassou
as  propostas  originais  para  esse  processo,
tornou  vulneráveis  os  países  considerados
esteios da segurança internacional.

c) o fim de uma ameaça global, representada
pela  disputa  entre  capitalismo  e  socialismo,
abriu  espaço  para  múltiplos  conflitos  de
motivação  étnico-religiosa  e  de



nacionalidades.

d)  o  notável  crescimento  demográfico  de
populações muçulmanas vem constituindo um
contingente  numeroso,  geograficamente
disperso,  que  abriga  valores  divergentes  da
civilização ocidental.

7-  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.

8-“A guerra consiste não só na batalha, ou no
ato de lutar, mas num período de tempo em
que  a  vontade  de  disputar  pela  batalha  é
suficientemente conhecida”.

A afirmação de Thomas Hobbes (1588 – 1679)
se  encaixa  bem ao período conhecido como
Guerra  Fria,  fenômeno  pós  Segunda  Guerra
Mundial,  que  durou  cerca  de  45  anos.  No
Brasil,  um  dos  principais  efeitos  desta
conjuntura internacional foi:

A)A  formação  de  um  bloco  independente  à
União Soviética (URSS)  e aos Estados Unidos
(EUA), liderado pelo Brasil na América do Sul.

B)O apoio aos EUA em troca do abrandamento
da dívida externa naquele momento.

C)A  adesão  ao  bloco  liderado  pelos  EUA,
apesar  da  permanência  das  relações
diplomáticas com a URSS.

D)A  extinção  legal  do  Partido  Comunista
Brasileiro pelo governo Dutra (1946 – 1951).

E)A  adesão  ao  bloco  liderado  pela  URSS,
comandada  pelo  então  presidente  Getúlio
Vargas,  tendo  em  vista  o  apoio  aos  direitos
trabalhistas no Brasil.

9-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.



10-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.
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