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A Guerra Fria 1945-1989
EUA X URSS  

Democracia  X Comunismo 
Capitalismo X  Socialismo
Liberdades  X Igualdades

Consumismo X Distribuição
CIA X KGB

Águia X Urso
N .Armstrong X Y. Gagárin
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1. (EsPCEx) No corrente ano (1997), comemorou-se o 50o
aniversário do Plano Marshall. Ele foi elaborado pelo general
George C. Marshall, quando secretário de Estado dos EUA, e
visava principalmente:

(A)a recuperação econômica da Europa.
(B)retirar do continente africano o excedente populacional.
(C)conter a expansão nazista.
(D)favorecer a hegemonia da URSS na Ásia.
(E)decidir a guerra por uma grande operação aeroterrestre.

EXERCÍCIOS
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2. (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 1970. Apesar disso,
a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional
peculiar que o dominou até a queda da URSS.

HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia 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 Japão.
(E)constante confronto das duas superpotências que emergiam da Segunda Guerra
Mundial.

EXERCÍCIOS
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3. (PUCPR) Durante a Guerra Fria, desenvolveu-se, nos Estados Unidos, uma
ideologia conhecida como macarthismo. Essa ideologia tinha como objetivo:
(A)Caracterizar as bases da política externa dos Estados Unidos para a América
Latina depois da Revolução Cubana.
(B)Definir os fundamentos da doutrina geopolítica dos Estados Unidos para as
Américas e para a região do oceano Pacífico.
(C)Definir os princípios da presença das multinacionais americanas nas regiões de
grande interesse estratégico dos Estados Unidos.
(D)Fundamentar organizações internacionais, como a ONU, a OEA e a OTAN, que
se tornaram grandes instrumentos de execução da política externa americana
durante a Guerra Fria.
(E)Vigiar e impedir que simpatizantes de ideologias de esquerda ocupassem
cargos de liderança e influência no funcionalismo público, no governo, nas
universidades, nos meios de comunicação e nas grandes corporações econômicas
americanas.

EXERCÍCIOS
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4. (EsPCEx)“Quanto mais nos aproximamos da derrota de nossos inimigos,
mais nos tornamos inevitavelmente conscientes das divergências que
existem entre as vencedores.”

Franklin Delano Roosevelt, mensagem sobre o Estado da União, em 6 de janeiro de 1945.

“Não é difícil permanecer unidos em tempo de guerra, pois existe um
objetivo solidário, destruir o inimigo, e que é claro para todos. A tarefa
difícil virá após a guerra, quando interesses diferentes dividirão os aliados”.

Josif Statin, na Conferência de Yalta em fevereiro de 1945.

As frases acima foram proferidas próximas ao final da Segunda Guerra
Mundial, antevendo um conflito iminente, que ficaria conhecido como
Guerra Fria. Sobre a Guerra Fria, pode-se afirmar que:

EXERCÍCIOS
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(A)se observa pela primeira vez, durante a Guerra da Coreia (1950-1953), um conflito
bélico direto entre forças norte-americanas e Divisão do Exercito Soviético, que vieram
em apoio à Coreia do Norte.
(B)um reflexo dela, no plano científico foi a Corrida Espacial, que permitiu aos
soviéticos colocarem em órbita o primeiro satélite artificial a aos norte-americanos
colocarem o primeiro astronauta no espaço.
(C)a crise dos mísseis em Cuba foi um dos momentos de tensão, que opôs
diretamente os EUA e a URSS, só resolvido graças ao recuo dos soviéticos, ao
retirarem os mísseis de Cuba, que foi ocupada por tropas norte-americanas.
(D)a Guerra Fria está ligada a uma relação de grande rivalidade opondo, a princípio,
ao EUA e a URSS, que formaram dois blocos com distinções ideológicas.
(E)o uso de armas nucleares por países como a China Comunista, a Índia,o Paquistão
e a Coreia do Norte alterou drasticamente a balança de equilíbrio entre as
superpotências, que passou a pender para os países socialistas

EXERCÍCIOS
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5. (PUCCAMP) “...inspirado por razões humanitárias e pela vontade de
defender uma certa concepção de vida ameaçada pelo comunismo,
constitui também o meio mais eficaz de alargar e consolidar a influência
norte-americana no mundo, um dos maiores instrumentos de sua
expansão (...) tem por consequência imediata consolidar os dois blocos
e aprofundar o abismo que separava o mundo comunista e o
Ocidente...”

“...as partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou
mais delas na Europa ou na América do Norte deve ser considerado uma
agressão contra todas; e, consequentemente, concordam que, se tal
agressão ocorrer, cada uma delas (...) auxiliará a parte ou as partes
assim agredidas (...)”

EXERCÍCIOS

11



Os textos identificam, respectivamente:

(A)a Doutrina Monroe e a Organização da Nações Unidas (ONU).
(B)o Plano Marshall e a organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
(C)o Pacto de Varsóvia e a Comunidade Econômica Europeia (CEE).
(D)o Pacto do Rio de Janeiro e o Conselho de Assistência Econômica
Mútua (Comecon).
(E)a Conferência do Cairo e a Organização dos Estados Americanos
(OEA).

EXERCÍCIOS
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6. (UFRN) Eric Hobsbawm, historiador inglês, afirma que:... os
governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de
forças no fim da Segunda Guerra Mundial (...). A URSS controlava uma
parte do globo (...). Os EUA exerciam controle e predominância sobre
o resto do mundo capitalista, além do Hemisfério Norte e oceanos,
assumindo o que restava da velha hegemonia imperial das antigas
potências coloniais.(...)Na Europa, linhas de demarcação foram
traçadas (...). Havia indefinições, sobretudo acerca da Alemanha e da
Áustria, as quais foram solucionadas pela divisão da Alemanha
segundo as linhas das forças de ocupação orientais e ocidentais e a
retirada de todos os ex-beligerantes da Áustria.

HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991).
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No texto acima, Hobsbawm analisa acontecimentos que se seguiram à
Segunda Guerra Mundial. É possível afirmar que, na Europa, com o fim
da Segunda Guerra Mundial:

(A)soviéticos e americanos alteraram fronteiras geográficas, demarcando
seus blocos de influência, sem considerar particularidades nacionais.
(B)Roosevelt, Churchill e Stalin assinaram acordos internacionais,
restringindo a produção de armas nucleares a determinados países.
(C)os líderes das grandes nações dividiram a Alemanha nazista e a Itália
fascista, desrespeitando o Princípio da Autonomia dos Povos.
(D)americanos e soviéticos repartiram a Alemanha para evitar a
propagação de regimes autoritários, almejando garantir a democracia no
planeta
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