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• GUERRA FRIA 

A Guerra Fria foi um período histórico que durou do fim da Segunda Guerra 
Mundial, em 1945, até o término da União Soviética, em 1991. Esses anos foram 
marcados por tensões significativas entre o bloco capitalista (liderado pelos Estados 
Unidos, na figura de uma série de presidentes) e o socialista (chefiado 
majoritariamente por Josef Stalin).
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• GUERRA FRIA 

O contexto desse período é 
caracterizado por uma “coexistência 
pacífica”. Embora os blocos lutassem 
entre si em busca da hegemonia 
econômica do planeta, os confrontos 
eram muito estratégicos, políticos e 
baseados em uma forte propaganda. 

Não houve, em praticamente 
nenhum momento, qualquer tipo de 
tensão física ou particularmente 
violenta de nenhuma das partes.
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• GUERRA FRIA  

Tudo começou com o fim da Segunda Guerra 
Mundial, que culminou com a derrota da Alemanha 
e de seus aliados e a vitória do eixo que incluía a 
Rússia e os Estados Unidos da América.

Os EUA lucraram muito com a guerra e, assim, se 
tornaram uma grande potência econômica, ainda 
mais forte do que eram antes do ocorrido. Já 
a Rússia (então chamada de União Soviética graças à 
sua aglutinação com nações vizinhas), que teve o 
território poupado da grande destruição da 
guerra, despontou como uma importante área de 
influência na Europa.
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O marco inicial desse conflito foi a Doutrina Truman, que buscava isolar a União 
Soviética economicamente, reduzindo a sua área de influência a nível global. O Plano 
Marshall também teve uma importância significativa no período, atuando como um 
plano de ajuda econômica aos países europeus atingidos pela guerra.

Harry Truman

• GUERRA FRIA  
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Como resposta, a URSS criou suas 
próprias medidas para driblar as 
situações impostas pelos norte-
americanos. 

Entre elas, podemos citar 
o Comecon (uma ajuda aos países 
socialistas, parecida com o Plano 
Marshall) e o Kuminform, a união de 
todos os partidos comunistas europeus.

Conselho de Assistência Econômica Mútua

• GUERRA FRIA  
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A Guerra Fria também foi marcada pelo desenvolvimento de blocos e alianças 
econômicas e militares. Na maioria dos casos, isso foi feito por parte dos Estados 
Unidos, em uma tentativa de frear a expansão do socialismo no planeta. 

O bloco mais importante do período é a Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), criada em 1949. Em resposta, a URSS criou o Pacto de Varsóvia.

• GUERRA FRIA  
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• GUERRA FRIA – OTAN  
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Após a década de 60, ocorreu um apaziguamento nas tensões entre os blocos, que 
foi apenas rapidamente interrompida por eventos como a CRISE DOS MÍSSEIS. No 
âmbito interno, no entanto, as coisas não iam muito bem para nenhuma das nações 
líderes, especialmente para a Rússia, que enfrentava sérios problemas com países que 
buscavam se emancipar de seu domínio.

• GUERRA FRIA  
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• GUERRA FRIA - CRISE DOS MÍSSEIS DE CUBA

Crise dos mísseis de Cuba, também 
conhecido como a Crise de Outubro , Crise do 
Caribe foi um confronto de 13 dias (16-28 
outubro de 1962) entre os Estados Unidos e a 
União Soviética relacionado com a implantação 
de mísseis balísticos soviéticos em Cuba. 

Além de ter sido televisionada em todo o 
mundo, foi o mais próximo que se chegou ao 
início de uma guerra nuclear em grande escala 
durante a Guerra Fria.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_nuclear
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367 km / 52 seg

 VELOCIDADE TERMINAL CHEGA A 7 KM/S OU 24 100 KM/H.

• GUERRA FRIA  
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• PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

01- 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.

RESP. B
12



• PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

 02- “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.

RESP. C
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03- A Queda do Muro de Berlim, em 1989, significou, 
SIMBOLICAMENTE, 

a) a vitória do comunismo na República Democrática Alemã.
b) a alteração nas relações político-ideológicas entre Estados Unidos e 
União Soviética. 
c) o início da globalização econômica, com a criação do Mercado 
Comum Europeu. 
d) o isolamento da Alemanha oriental no cenário europeu e 
internacional. 
e) a fuga de mão-de-obra da parte ocidental para a parte oriental da 
Alemanha RESP. B

• PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 
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• GUERRA FRIA - CARACTERÍSTICAS DA GUERRA FRIA

A divisão da Alemanha, grande 
derrotada na Segunda Guerra Mundial, 
também é um fator bastante 
característico do período. 

Ela foi repartida entre a França, 
Inglaterra e Estados Unidos (que decidem 
por uma administração em conjunto) e a 
União Soviética.
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• GUERRA FRIA - Muro de Berlim

A Alemanha Ocidental, parte administrada pelos aliados, se tornou mais 
desenvolvida, em parte devido ao trabalho do Plano Marshall na economia de seus 
territórios. Por conta disso, muitos habitantes da região Oriental fugiam para a 
parte norte-americana da Alemanha. Com isso, foi construído o C, a fim de evitar 
essa situação.
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• GUERRA FRIA - Muro de Berlim -1961-
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• GUERRA FRIA - Muro de Berlim
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• GUERRA FRIA - Muro de Berlim
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• GUERRA FRIA - Muro de Berlim
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PORTÃO DE BRANDEMBURGO - SEC XVIII

• GUERRA FRIA - Muro de Berlim

21

https://www.stoodi.com.br/blog/2019/04/03/muro-de-berlim-o-que-foi/


PORTÃO DE BRANDEMBURGO

• GUERRA FRIA - Muro de Berlim
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PORTÃO DE BRANDEMBURGO

• GUERRA FRIA - Muro de Berlim
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PORTÃO DE BRANDEMBURGO

• GUERRA FRIA - Muro de Berlim
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PORTÃO DE BRANDEMBURGO

• GUERRA FRIA - Muro de Berlim
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• GUERRA FRIA - Muro de Berlim

29

https://www.stoodi.com.br/blog/2019/04/03/muro-de-berlim-o-que-foi/


• GUERRA FRIA - CORRIDA ARMAMENTISTA
Ao contrário do que o nome pode indicar, a corrida armamentista ocorrida 

durante a Guerra Fria não foi um evento violento. Nesse contexto, a palavra-chave 
era pesquisa e investimento. Os dois blocos, portanto, buscavam tecnologias para 
ampliar o seu poderio bélico, mas sem necessariamente utilizar a sua força contra 
o inimigo.
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• GUERRA FRIA - CORRIDA ESPACIAL 
A corrida espacial foi um momento da Guerra Fria em que o avanço 

tecnológico era uma disputa entre os blocos econômicos. A descoberta dos 
mistérios do espaço era o principal foco de ambos, que estavam interessados em 
enviar um homem para fora da Terra. Foi, inclusive, nesse período que a NASA foi 
criada nos Estados Unidos e que os filmes Guerra nas Estrelas foram criados.

Mestre Yoda
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• GUERRA FRIA 

Quem largou primeiro nessa corrida foi a União Soviética, que enviou o primeiro 
satélite ao espaço (Sputnik) e também o primeiro voo tripulado (com Yuri Gagarin). 
No entanto, os Estados Unidos acabaram vencendo o confronto ao conseguir enviar 
o primeiro homem à Lua, na figura de Neil Armstrong.
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• GUERRA FRIA 
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Conflitos da Guerra Fria

Embora tenha sido um período pouco violento, especialmente quando 
comparado aos eventos anteriores, a Guerra Fria gerou uma série 
de instabilidades que culminaram na ocorrência de conflitos importantes. A 
seguir, citaremos alguns dos principais:

•REVOLUÇÃO CHINESA;
•GUERRA DA COREIA;
•REVOLUÇÃO CUBANA; 
•INDEPENDÊNCIA DA ÍNDIA;
•INDEPENDÊNCIA DO CONGO;
•GUERRA DO VIETNÃ.

• GUERRA FRIA 
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Consequências da Guerra Fria

As principais consequências da Guerra Fria incluem:

01- REUNIFICAÇÃO DA ALEMANHA;

02- FORMAÇÃO DE NOVOS BLOCOS ECONÔMICOS;

03- DERROTA DO SOCIALISMO;

04- ASCENSÃO DO CAPITALISMO EM TODO O MUNDO;

05- GRANDE DESENVOLVIMENTO E AVANÇO TECNOLÓGICOS; 

06- MODIFICAÇÃO DO MAPA-MÚNDI, COM O SURGIMENTO DE NOVAS NAÇÕES.

• GUERRA FRIA 
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No Brasil, a Guerra Fria também trouxe consequências marcantes. Uma delas foi o 
rompimento de relações diretas com a URSS e, consequentemente, o aumento da 
dependência com os Estados Unidos.

Além disso, durante esse período, ocorria em nosso país a Ditadura Militar. Esse clima 
de tensão contribuiu para a perseguição de comunistas em solo brasileiro. Além disso, os 
EUA financiaram fortemente o avanço dos militares em nosso país.

• GUERRA FRIA 
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O FIM GUERRA FRIA

O fim começou a mostrar seus primeiros moldes em 
1985, quando Mikhail Gorbachev subiu ao poder. Ele era 
um líder reformista que, de fato, implementou uma série 
de mudanças econômicas e políticas na região. As mais 
emblemáticas são:

•PERESTROIKA: redução dos gastos militares e 
reestruturação econômica;
•GLASNOST: afrouxamento na repressão pesada e 
implementação de um processo de transparência e 
abertura política.

Mikhail Gorbachev 

• GUERRA FRIA 
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• PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

01- A participação norte-americana na Guerra do Vietnã, entre 1961 e 1973, pode ser 
interpretada como

a) uma ação relacionada à defesa da liberdade, num contexto de expansão do anarquismo 
nos continentes asiático e africano.
b) um recuo na política de boa vizinhança que caracterizou a ação diplomática e comercial 
dos Estados Unidos após a Segunda Guerra.
c) a busca de recursos naturais e fontes de energia que ampliariam a capacidade de 
produção de armamentos nos Estados Unidos.
d) o esforço de contenção da influência soviética sobre a China, o Japão e os países do Sul e 
Sudeste asiático.
e) um movimento dentro da lógica da Guerra Fria, voltado ao fortalecimento da posição 
geoestratégica dos Estados Unidos.

RESP. E
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02- Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela 
fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. 
Durante três décadas os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, 
sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à 
tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos – e depois com seus herdeiros russos 
– por cifras que chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade 
socialista tinha um preço definido.

PADURA, L. Cuba e os russos. Folha de São Paulo, 19 jul 2014 (adaptado).

O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas 
pelo(a)
a) busca da neutralidade política.
b) estímulo à competição comercial.
c) subordinação à potência hegemônica.
d) elasticidade das fronteiras geográficas.
e) compartilhamento de pesquisas científicas. RESP. C

• PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 
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03- Os recentes acordos para a diminuição das armas estratégicas de longo alcance afastam 
as campanhas histéricas e o perigo de um confronto bélico catastrófico. Quando se 
analisam as origens da denominada Guerra Fria, percebe-se que ela se relacionou 
inicialmente com:

a) a política do desarmamento nuclear e o enfrentamento militar direto entre as duas 
superpotências.
b) a instalação de rampas de lançamento e a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba.
c) o fim da Guerra do Vietnã e o apoio norte-americano aos “contras” da Nicarágua 
sandinista.
d) a ascensão de Mikhail Gorbatchev na URSS e sua política de Glasnost.
e) o envolvimento dos governos inglês e norte-americano na elaboração de um discurso 
responsabilizando o comunismo como terrível ameaça ao mundo livre.

RESP. E

• PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 
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