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•DATA: 02 e 09 DE DEZEMBRO.

•HISTÓRIA GERAL

•CONTEÚDOS:
GUERRA DO VIETNÃ;
DITADURAS NA AMÉRICA LATINA;
INDEPENDÊNCIA ÁFRICA e ÁSIA.

•Recursos:

•QUESTÕES DE ENEM E VESTIBULARES



3

Uma imagem marca a Guerra
do Vietnã desde 1972. Com os braços
abertos, o corpo nu queimado e a
expressão de terror no rosto, Kim
Phuc Phan Thi, aos 9 anos, foi atingida
por uma bomba química e se tornou o
símbolo do conflito que matou mais
de 2 milhões de vietnamitas, muitos
deles civis, e 58.000 militares
americanos.
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Em 2005, Kim e seus familiares reconstituíram a foto de 8 
de junho de 1972. (Nick Ut/AP/Arquivo pessoal)

Esta foi a imagem que o fotógrafo
Nick Ut capturou com a sua câmera
montada estrategicamente na
estrada. Marcou sua carreira e
ainda lhe rendeu o prêmio Pulitzer.
Ao lado esquerdo de Kim, na foto,
estão dois de seus irmãos e, ao
lado direito, dois primos.
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“Nenhuma criança deveria sofrer
como eu sofri”, afirma a vietnamita,
que hoje tem 55 anos e comanda
uma organização de auxílio a
crianças em áreas de conflito.
“Naquele momento, eu estava no
lugar errado e na hora errada. Mas
agora estou no lugar certo e na hora
certa. Eu encontrei meu propósito. ”

Kim Phuc Phan Thi, vítima de um ataque aéreo de napalm 
durante a Guerra do Vietnã em 1972 (Heitor Feitosa/VEJA.com)
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01. (UFMG-adaptado) Entre 1961 e 1973, um total de 57.939 norte-
americanos morreram no conflito da Indochina, a mais longa e
custosa guerra externa na história dos Estados Unidos. A Força
Aérea dos EUA jogou sobre o Vietnã uma tonelagem de bombas,
mais de três vezes superior ao que foi jogado na Alemanha durante
a Segunda Guerra.(KEYLOR, William R. The twentieth-century world; an international history. New York: Oxford University Press, 
1996. p. 375).
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a) o conflito foi motivado pela intenção do governo norte-americano de impedir a expansão
do comunismo no Sudeste asiático.

b) os norte-americanos deram apoio decidido às ações de seu governo no Vietnã e
manifestaram insatisfação quando suas tropas foram retiradas de lá.

c) os vietnamitas que enfrentavam o exército dos EUA lutavam em condições difíceis, pois não
dispunham de apoio externo.

d) a saída das tropas norte-americanas e a subsequente derrota das forças locais pró-Ocidente
levou à divisão do Vietnã.

e) a invasão do Vietnã pelos Estados Unidos levou os soviéticos a construírem um muro em
Berlim devido o temor de que uma invasão em Berlim Oriental acontecesse.

Considerando-se a Guerra do Vietnã, é correto afirmar que:
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02. Acerca da participação norte-americana na Guerra do Vietnã, 
marque a alternativa incorreta.

a) durante o conflito, os Estados Unidos se utilizaram de armas químicas como o agente
laranja, que causou graves problemas ambientais na região.

b) a interferência americana tinha como objetivo impedir que os comunistas do Norte do
Vietnã tomassem o poder do país e evitar que o comunismo se espalhasse pelo sudeste
asiático.

c) a entrada dos Estados Unidos no conflito se deu após o suposto ataque norte-vietnamita
contra a embarcação americana USS Maddox.

d) a saída americana do conflito se deu após a derradeira derrota na Batalha de Dien Bien
Phu.

e) estima-se que ao longo do conflito cerca de 58 mil soldados americanos tenham morrido.
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03. (PUC SP) Na década de 60, jovens iniciaram, em diferentes países,
uma série de movimentos de contestação que colocavam em questão
valores até então tidos como sólidos. O movimento hippie, iniciado nos
EUA, teve como principais motivações:

a) a crítica aos padrões comportamentais ditados pela sociedade de consumo e a recusa à
convocação para lutar na guerra do Vietnã.
b) o questionamento das reformas educacionais e a reação à orientação ideológica assumida
pelo governo americano.
c) o apoio às greves operárias reprimidas pela polícia e a discordância em relação à política
internacional americana.
d) a resistência à aprovação no Congresso americano dos orçamentos para pesquisas
espaciais e para auxílio aos países do Terceiro Mundo.
e) a condenação das restrições impostas pelos EUA a Cuba e o repúdio à intervenção
soviética no território tcheco.


