
 
01. (PUCRJ-2012) Sobre a importância e o 

significado políticos da queda do Muro de 

Berlim, assinale a alternativa correta: 

a) A queda do Muro significou a extensão 

do socialismo para Berlim ocidental 

b) A queda do Muro foi o primeiro 

momento no processo de unificação da 
Europa 

c) A queda do Muro ampliou o turismo ao 

processo de reunificação da Alemanha 

d) A crise política provocada pela queda 

do Muro quase levou as duas 

Alemanhas à Guerra 

02. (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 

03. A Guerra Fria provocou a bipolarização 

ideológica da civilização durante boa parte do 

século XX. Apesar da influência maior 
concentrar-se no campo ideológico, outras áreas 

como o esporte e a aeroespacial sofreram 

interferência da Guerra Fria e serviram de 

cenário para as superpotências destilarem suas 

vaidades diante do mundo. Contudo foi no 

campo político e militar que indiretamente EUA 

e URSS confrontaram-se perigosamente em 

diversos momentos. Assinale a única alternativa 

que corresponde a seqüência correta relacionada 

aos conflitos indiretos entre EUA e URSS. 

 
( )Revolução Cubana ( )Guerra do Vietnã            

( )Guerra do Golfo ( )Guerra da Coréia. 

 

a) VVVV 

b) VFFV  

c) VVVV          

d) FFFV         

e) VVFV 

 

04. (Fatec 2013) No dia 25 de agosto de 2012, o 

jornal O Estado de S. Paulo publicou a seguinte 

notícia: 
 
“O astronauta norte-americano Neil 

Armstrong, primeiro homem a pisar na 
Lua, morreu neste sábado aos 82 anos. 

Em 1958, Armstrong foi selecionado para 

ser um dos pilotos-engenheiros do 

programa “Homem no Espaço Mais 

Cedo”, da Força Aérea, com o qual os 

EUA pretendiam competir com o 

programa espacial soviético, mais 

avançado à época. A partir de 1962, ele 

passou a integrar o corpo de astronautas 

da NASA (Administração Nacional de 

Aeronáutica e Espaço), do qual era um 
dos dois únicos civis. Sua frase mais 

famosa foi quando seus pés tocaram a 

superfície lunar pela primeira vez: “Um 

pequeno passo para um homem, mas um 

grande passo para a humanidade”. 

(Adaptado) 
 
Considerando as informações da 

reportagem sobre o astronauta Neil 

Armstrong e o programa espacial dos 

EUA, é correto afirmar que 

 
a) os EUA realizaram o programa de envio 

do homem à Lua com apoio do governo 
soviético.  

b) o astronauta Neil Armstrong pode ser 

considerado um herói da Segunda Guerra 

Mundial.  

c) o desenvolvimento de programas espaciais 

foi uma das características da Guerra Fria.  

d) o astronauta Neil Armstrong participou da 

equipe soviética que chegou primeiro à 

Lua.  

e) os programas espaciais dos EUA 

contavam apenas com a participação de 
militares.  

 
05. (Unicamp 2013) Em discurso proferido no 

dia 12/03/1947, o presidente dos EUA, Harry 

Truman, afirmou: 

 
“O governo grego tem operado numa 

atmosfera de caos e extremismo. A extensão 

da ajuda a esse país não quer dizer que os 

Estados Unidos estão de acordo com tudo o 

que o seu governo tem feito ou fará. No 



 
momento atual da história do mundo quase 

todas as nações se veem na contingência de 

escolher entre modos alternativos de vida. E 

a escolha, frequentes vezes, não é livre.” 
(Harold C. Syrett (org.), Documentos Históricos 

dos Estados Unidos. São Paulo: Cultrix, 1980, 

p. 316-317.) 

 
Considerando o discurso do presidente 

Truman, bem como os processos 

históricos do pós-Segunda Guerra 

Mundial, é correto afirmar que: 

 
a) A “contingência de escolher entre 

modos alternativos de vida” se 

referia à escolha entre o fascismo 

alemão e a democracia liberal.  

b) O caos do governo grego era uma 

referência aos problemas da Grécia 

com o Mercado Comum Europeu e 

a necessidade de ajuda ao governo 

de Atenas.  

c) O discurso nasceu do declínio do 

auxílio britânico na região da Grécia 
e da ascensão norte-americana no 

contexto da Guerra Fria.  

d) O discurso é uma resposta ao Plano 

Marshall, que o governo de Londres 

tentava impor à Grécia, por meio do 

Banco Central Europeu.  

 
 

06. (Fuvest 2013) “O que acontece 

quando a gente se vê duplicado na 

televisão? (...) Aprendemos não só 

durante os anos de formação mas 

também na prática a lidar com nós 

mesmos com esse “eu” duplo. E, mais 

tarde, (...) em 1974, ainda detido para 

averiguação na penitenciária de 

Colônia-Ossendorf, quando me foi 

atendida, sem problemas, a solicitação 

de um aparelho de televisão na cela, 

apenas durante o período da Copa do 

Mundo, os acontecimentos na tela me 

dividiram em vários sentidos. Não 

quando os poloneses jogaram uma 

partida fantástica sob uma chuva 

torrencial, não quando a partida contra 

a Austrália foi vitoriosa e houve um 

empate contra o Chile, aconteceu 

quando a Alemanha jogou contra a 

Alemanha. Torcer para quem? Eu ou eu 

torci para quem? Para que lado vibrar? 

Qual Alemanha venceu?  
Gunter Grass. Meu século. Rio de Janeiro: 

Record, 2000, p. 237. Adaptado. 
 

O trecho acima, extraído de uma obra 

literária, alude a um acontecimento 
diretamente relacionado 

  
a) à política nazista de fomento aos esportes 

considerados “arianos” na Alemanha.  

b) ao aumento da criminalidade na 

Alemanha, com o fim da Segunda Guerra 

Mundial.  

c) à Guerra Fria e à divisão política da 

Alemanha em duas partes, a “ocidental” e 

a “oriental”.  

d) ao recente aumento da população de 

imigrantes na Alemanha e reforço de 

sentimentos xenófobos.  

e) ao caráter despolitizado dos esportes em 
um contexto de capitalismo globalizado.  

 

 
07. (UFSC-2013) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o contexto das décadas de 1960 e 

1970, é CORRETO afirmar que: 

  
1) Martin Luther King foi um dos líderes 

do movimento negro nos Estados 

Unidos. Inspirado no indiano Mahatma 

Gandhi, defendia a desobediência civil 

e a não violência.   
2) “Maio de 68” foi um movimento 

estudantil que ocorreu na França e 

que, entre outros objetivos, visava 

restituir a hierarquia universitária, 

restabelecendo a autoridade dos 

professores e o formalismo nas 



 
relações entre docentes e discentes.   

4) entre os objetivos dos movimentos 

de contracultura dos anos 1960, 

estavam o restabelecimento do 

consumo, em declínio nos Estados 

Unidos desde a Segunda Guerra 

Mundial, o retorno das mulheres 

ao lar e às responsabilidades 
domésticas, o fim do divórcio e a 

recuperação do American way of 

life.   
8) o gesto de Tommie Smith e John 

Carlos nas Olimpíadas de 1968 

era característico do Black 
Power, movimento que lutava 

pela valorização da cultura negra.   
16) a Tropicália foi um movimento 

musical que teve reflexos no 

teatro, no cinema e nas artes 

plásticas. Retomou princípios do 

movimento modernista de 1922, 

principalmente de Oswald de 

Andrade.   
32) tanto a sociedade capitalista quanto 

a comunista eram alvo de protestos 

nos anos 1960, que tiveram no 

movimento hippie uma de suas 

expressões.  

64) a poesia marginal dos anos 1970 
era extremamente elitista: seu 

objetivo era usar linguagem 

erudita e direcionar sua produção 

para a formação da vanguarda 

intelectual brasileira.  

 

08. (Mackenzie) 

 

I- "A OTAN, Organização do Tratado 
do Atlântico Norte, vai começar sua 

expansão para o Leste Europeu até 

junho de 1997. 

A afirmação foi feita à Folha (...) pelo 

secretário-geral da entidade (...) e se 

refere à data na qual ele pretende que 

seja feito o convite oficial a novos 

membros para a Aliança Militar (...) Os 

'parceiros' (...) sairão da Parceria para a 

Paz, acordo militar entre 27 países da 

OTAN, Leste Europeu e Ásia, lançado 
em 1994. A Polônia é 

favorita."   ("Folha de São Paulo") 

 

II- "Mais de 900 militares americanos 

(...) foram mantidos como prisioneiros 

na Coréia do Norte, após o fim da 

Guerra da Coréia (...) muitos dos 

prisioneiros foram submetidos a 

experiências com drogas e depois 

executados. 

As experiências, para determinar a 

ação das drogas em interrogatórios, 

foram conduzidas por agentes 

Tchecoslovácos e Soviéticos."  ("O 

Estado de São Paulo") 

 
III- "O Vaticano não comentou ontem, 

alegações de que o Papa João Paulo II 

e o governo dos E.U.A. (CIA), 

trabalhavam juntos em segredo na 

década de 80, para apressar o fim do 

comunismo na Polônia. A aliança 

informal entre os E.U.A. e o Vaticano 

inclui corte de verbas do Governo 

Norte-Americano para programas de 

controle de natalidade no país e o 

silêncio do Papa quanto à instalação de 
mísseis na Europa Ocidental."   ("Folha 

de São Paulo") 

 

Dentre os textos anteriores, 

relacionam-se com a Guerra Fria: 

a) somente I. 

b) somente I e II. 

c) I, II e III. 

d) somente II e III. 

e) somente I e III. 

 
09. (Ufes) Em agosto de 1961, na "Conferência 

Econômica e Social de Punta Del Este", o 

presidente John Kennedy apresentou aos países 

latino-americanos o projeto da "Aliança para o 

Progresso", o qual previa, em linhas gerais, o 

aperfeiçoamento e fortalecimento das 

instituições democráticas, mediante a 

autodeterminação dos povos, a aceleração do 

desenvolvimento econômico e social dos países 

latino-americanos, a erradicação do 

analfabetismo e a garantia aos trabalhadores de 

uma justa remuneração e adequadas condições 
de trabalho.  Situando a "Aliança para o 

Progresso" no contexto das relações 

internacionais vigentes no Pós-Guerra, 

constatamos que sua criação se deveu ao desejo 

do governo norte-americano de 

a) bloquear a acentuada evasão de capitais 

latino-americanos, resultante da importação 

maciça de bens de consumo japoneses e das 

altas taxas de juros pagas aos países integrantes 



 
do "Pacto de Varsóvia" por conta dos 

empréstimos contraídos na década de 50. 

b) conter o avanço dos movimentos 

revolucionários na América Latina, reafirmando 

assim a liderança exercida pelos EUA sobre o 

Continente, numa conjuntura de acirramento da 

Guerra Fria por conta da Revolução Cubana. 

c) desviar, para a América Latina, parte dos 

investimentos previstos no "Plano Global de 

Descolonização Afro-Asiática", em virtude das 

revoluções socialistas de Angola e 
Moçambique, que tornaram a posição norte-

americana na África insustentável. 

d) impedir que a República Federal Alemã, país 

de orientação socialista, firmasse acordos com a 

finalidade de transplantar tecnologia nuclear 

para o Terceiro Mundo, a exemplo do que havia 

ocorrido no Brasil sob o governo JK. 

e) reabilitar os acordos diplomáticos entre os 

EUA e os demais países latino-americanos, que 

haviam sido rompidos quando da invasão de 

Honduras e do Equador pelas tropas norte-
americanas, fortalecendo assim a OEA. 

 

10. (Unirio) Assinale a opção que apresenta 

corretamente um evento que NÃO se relaciona 

com o processo de Distensão e Multipolaridade 

ocorrido nas relações internacionais a partir do 

início da década de 1970: 

a) Entrada da China Comunista na ONU. 
b) Assinatura dos tratados de limitação de armas 

estratégicas entre a União Soviética e os Estados 

Unidos. 

c) Retirada das tropas norte-americanas do 

Vietnã. 

d) Criação da Comunidade dos Estados 

Independentes. 

e) Adoção da Política externa de "Coexistência 

Pacífica", coordenada por Henry Kissinger. 

 

11. Em dezembro de 1998, um dos assuntos 
mais veiculados nos jornais era o que tratava da 

moeda única européia. Leia a notícia destacada 

a seguir. 

 

O nascimento do Euro, a moeda única a ser 

adotada por onze países europeus a partir de 1 

de janeiro, é possivelmente a mais importante 

realização deste continente nos últimos dez 

anos que assistiu à derrubada do Muro de 

Berlim, à reunificação das Alemanha, à 

libertação dos países da Cortina de Ferro e ao 
fim da União Soviética. Enquanto todos esses 

eventos têm a ver com a desmontagem de 

estruturas do passado, o Euro é uma ousada 

aposta no futuro e uma prova da vitalidade da 

sociedade européia. A "Euroland", região 

abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, 

Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB 

(Produto Interno Bruto) equivalente a quase 

80% do americano, 289 milhões de 

consumidores e responde por cerca de 20% do 

comércio internacional. Com este cacife, o Euro 
vai disputar com o dólar a condição de moeda 

hegemônica (Gazeta Mercantil, 30/12/1998) 

 

A matéria refere-se à “desmontagem das 

estruturas do passado"  que pode ser entendida 

como 

a) o fim da Guerra Fria, período de inquietação 

mundial que dividiu o mundo em dois blocos 

ideológicos opostos. 

b) a inserção de alguns países do Leste Europeu 

em organismos supranacionais, com o intuito de 
exercer o controle ideológico no mundo. 

c) a crise do capitalismo, do liberalismo e da 

democracia levando à polarização ideológica da 

antiga URSS. 

d) a confrontação dos modelos socialistas e 

capitalista para deter o processo de unificação 

das duas Alemanhas. 

e) a prosperidade as economias capitalistas e 

socialistas, com o conseqüente fim da Guerra 

Fria entre EUA e a URSS. 

 

12.  

“Circo russo na cidade: não alimentem os 

animais." 

(graffiti nos muros de Praga em 1968) 

 

"Os conselhos eram: ignorem os soviéticos, 

tratem-nos como coisas, beijem e namorem sob 

seus narizes. Vivam. Mas façam em torno deles 

barragens invisíveis." 

(Godfelder, Sonia.  A PRIMAVERA DE PRAGA. 

S. Paulo, Brasiliense, 1981.) 
 

A indisposição dos tchecos, em relação aos 

soviéticos na circunstância indicada pelas 

citações anteriores, era devida: 

 

a) à grande presença, em território nacional, de 

dissidentes soviéticos asilados pelo Estado, os 



 
quais gozavam de privilégios não desfrutados 

pelos cidadãos tchecos. 

b) à interrupção, por parte da URSS, do 

fornecimento de gêneros alimentícios e material 

bélico, para que a Tchecoslováquia mantivesse 

sua superioridade frente aos poloneses. 

c) à histórica discriminação dirigida pelos 

tchecos aos povos eslavos e que foi reativada 

com a atuação da Igreja Ortodoxa Russa. 

d) à intervenção militar praticada pelo governo 

soviético na Tchecoslováquia, como resposta a 
uma tentativa da sociedade tcheca de ampliar as 

liberdades individuais no interior de um regime 

comunista. 

e) à iniciativa tcheca de romper com o regime 

comunista e negar a influência da URSS, 

optando pela aliança com o governo americano 

e pela reorientação da economia, no sentido de 

sua estatização. 

 

13. A partir de 1948, evidenciou-se a divisão do 

mundo em dois blocos antagônicos - o Bloco 
Ocidental, liderados pelos Estados Unidos, e o 

Bloco Oriental, sob a influência da União 

Soviética. Fazem parte desse processo a: 

 

I - criação do COMECON (1948), em relação 

ao plano Marshall (1947); 

II - assinatura do pacto de Varsóvia (1955), em 

oposição ao seu equivalente ocidental - a OTAN 
(1949); 

III - a eclosão de grandes conflitos 

internacionais (Coréia, Vietnã, Oriente Médio), 

que levaram ao afastamento do bloco comunista 

da ONU; 

IV - a tentativa de desarmamento mundial, 

através dos Acordos de Camp David, entre os 

Estados Unidos e a República Popular da China. 

 

Assinale se estão corretas apenas: 

a) I e II 
b) II e III 

c) III e IV 

d) I e IV 

e) II e IV 

 

14. Entre meados da década de 1950 e meados 

dos anos 1970, os Estados Unidos e a União 

Soviética realizaram uma política de 

aproximação chamada "Détente". Sobre esse 

momento das relações entre as duas 

superpotências, é correto afirmar: 

a) Americanos e soviéticos assinaram tratados 

para controle dos arsenais nucleares e 

ampliaram os contatos diplomáticos como 

caminho para resolver as situações de conflito 

entre os dois países. 

b) A aproximação entre os Estados Unidos e a 

União Soviética diminuiu o investimento em 

armas e tecnologia, do que resultaram diversas 

crises na indústria militar de ambos os países. 

c) A política de "Coexistência Pacífica" 

fracassou, aprofundando a instabilidade nas 
relações políticas internacionais. 

d) A "Coexistência Pacífica" pôs fim à Guerra 

Fria e significou um novo período nas relações 

entre os dois países, caracterizado pela 

competição econômica e não pelo conflito 

militar. 

e) O relaxameno das tensões políticas entre 

americanos e soviéticos possibilitou a ascensão 

de outras potências - tais como China, Japão e 

Alemanha - o que provocou, a partir dos anos 

1970 a desagregação da ordem internacional 
bipolar. 

 

15.  "A bipolarização do mundo, após a 

Segunda Guerra Mundial, apesar de ter se 

constituído na principal referência para as 

relações internacionais, não chegou a garantir 

um verdadeiro equilíbrio mundial. Nesse 

contexto consolidou-se a hegemonia 

internacional norte-americana".  A esse respeito 

pode-se afirmar que na presidência de 

a) Truman (1945 - 52), encerrou-se a política 

macarthista, o que possibilitou o fim da Guerra 

da Coréia e sua conseqüente unificação sob um 

protetorado norte-americano. 

b) Eisenhower (1952 - 60), completou-se o 

sistema de segurança norte-americano, com a 

formação de diversos pactos militares contra os 

comunistas. 

c) Kennedy (1960 - 63), desenvolvendo a 
"Aliança para o Progresso" encerrou-se a 

política de confronto com o mundo comunista, 

permitindo a retirada americana do conflito 

vietnamita. 

d) Johnson (1963 - 68), a discussão da Doutrina 

Monroe consolidou-se as alianças políticas com 

os movimentos nacionalistas e o fim das 

intervenções militares na América Latina. 

e) Nixon (1968 - 1974), a aproximação com os 

países comunistas foi dificultada pela negação 

da União Soviética em assinar o Tratado de 
Limitação de Armas Estratégicas, Salt-1. 



 
 

16.  Ao final da Segunda Guerra Mundial, a 

ruptura do acordo que unira os aliados 

vitoriosos gerou um ordenamento político 

internacional baseado na bipolaridade. Nesse 

contexto, crises políticas e tensões sociais 

desencadearam um processo de construção do 

socialismo em diversos países. Assinale a opção 

que apresenta uma afirmativa correta sobre a 

construção do socialismo no mundo do pós-

guerra: 

a) Na Iugoslávia (1944-45), o regime comunista 

implantado pelo Marechal Tito submeteu-se à 

hegemonia política e econômica soviética, o que 

acarretou sua expulsão do movimento dos 

países não alinhados. 

b) Na Tchecoslováquia (1946), o socialismo 

reformista, baseado na descentralização e 
liberalização do sistema frente ao modelo 

stalinista, retomado na política de Brejnev, foi 

interrompido pela repressão russa, encerrando a 

"Primavera de Praga". 

c) Na China (1949), a revolução comunista 

derrubou o regime imperial e expulsou os 

invasores japoneses da Manchúria, reunindo os 

nacionalistas, os "senhores da guerra" e os 

comunistas maoístas em um governo de 

coalizão que instituiu uma república popular no 

país. 

d) Na Coréia (1950-53), a intervenção militar 
norte-americana impediu o avanço das forças 

revolucionárias comunistas que ocupavam o 

norte do país, reunificando as duas Coréias sob 

a tutela do Conselho de Segurança da ONU. 

e) Em Cuba (1959), a vitória dos 

revolucionários castristas foi favorecida pela 

promulgação da Emenda Platt no Senado 

americano, que regularizou o envio de 

armamentos aos guerrilheiros contrários à 

ditadura de Fulgêncio Batista. 

 
17. (Uel) As mudanças no panorama 

internacional representadas pela vitória 

socialista de Mao-Tsé-tung na China, pela 

eclosão da Guerra da Coréia e pelas crescentes 

dificuldades no relacionamento com a URSS, 

repercutiram na forma de tratamento dispensada 

pelos Estados Unidos ao Japão.  Este, de 

"inimigo vencido", passou a 

 

a) atuar como o mais forte aliado da URSS 

naquela região. 

b) ser a principal base de operações norte-

americanas na Ásia. 

c) competir com as forças econômicas alemãs e 

inglesas. 

d) buscar o seu nível econômico de antes da 

Primeira Guerra Mundial. 

e) menosprezar o "consenso" - política de 

participação de pessoal, que visa à integração do 

trabalhador no esquema da empresa capitalista. 

 

18. No dia 2 de abril de 1948, o Congresso 
norte-americano aprovou a Lei de Assistência 

Estrangeira que criou a Administração de 

Cooperação Econômica, encarregada de 

implementar e coordenar o Programa de 

Recuperação Européia, que, além de reconstruir 

parte da Europa destruída pela guerra, 

conseguiu promover um enorme surto de 

crescimento econômico dentro dos Estados 

Unidos. 

Este Programa de Recuperação Européia ficou 

conhecido como: 

a) Doutrina Monroe. 

b) Plano SALTE. 

c) Plano de Metas. 

d) Plano Marshall. 
e) Política do New Deal 

 

19. (UFPR) - Considere o trecho abaixo, sobre a 

Guerra Fria: 

(…) apesar da retórica apocalíptica de ambos os 

lados, mas sobretudo do lado americano, os 

governos das duas superpotências aceitaram a 

distribuição global de forças no fim da Segunda 

Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio 

de poder desigual mas não contestado em sua 

essência. 

(HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve 

século XX, 1995, p. 224.) 

Sobre o tema, é correto afirmar: 

a)  Os EUA possuíam maior quantidade de 

países aliados, enquanto a influência da URSS 

era maior quanto à extensão territorial total, o 

que equilibrava suas forças. 

b)  Uma característica marcante da Guerra Fria é 

que, em termos objetivos, o perigo de ocorrer 

uma guerra mundial era mínimo, quase 

inexistente. 



 
c)  EUA e URSS respeitavam a orientação do 

Protocolo da ONU de não desenvolverem nem 

manterem arsenais nucleares durante a Guerra 

Fria. 

d)  Ao final da Segunda Guerra Mundial, EUA e 

URSS firmaram um acordo, no sentido de não 

se atacarem mutuamente, nem aos aliados uns 

dos outros. 

e)  Durante a Guerra Fria, a propaganda foi 

pouco utilizada pelas duas superpotências como 

recurso para estabelecer limites nas ações do 
adversário. 

 

20. (Unb 2012) “É tremenda injustiça 

comparar Khrushtchev a Hitler. A 

arrogância, a truculência, a 

insensibilidade brutal do ditador soviético 

são inéditas na História do mundo. Nunca 

se viu, desde os tempos de Gengis Khan, 

tamanho desprezo pelos valores da 

civilização ou maior falta de escrúpulos. 

Estarrecido, o mundo, ao mesmo tempo em 
que se inteirava da consumação das 

ameaças de Khrushtchev de fazer explodir 

a superbomba de 50 megatons, lia a 

resposta dele ao apelo dos deputados 

trabalhistas ingleses para que desistisse da 

explosão. Em lugar de responder como 

faria um homem civilizado e dotado de 

qualquer vestígio de decência ou de 

sentimento de humanidade, Khrushtchev 

replicou, com todo o seu furor vesânico, 

para ameaçar a Inglaterra de destruição 
total, assegurando que ela seria riscada do 

mapa.” 

 
O trecho acima, extraído e adaptado do 

jornal O Globo, é parte do editorial “Ditador 

fanático quer subjugar o mundo pelo terror”, 

publicado na primeira página da edição de 

1.º de novembro de 1961. Considerando a 

retórica do editorial, o ano em que foi 

publicado e o contexto histórico em que se 

inscreve, além de aspectos marcantes da 

história do século XX, julgue os itens 

subsequentes. 

 

a) O texto traduz um discurso típico do 

período da Guerra Fria, quando a 

retórica de forte passionalidade era 

utilizada pelos dois campos 

ideológicos em luta: o capitalista, 

conduzido por Washington, e o 

socialista, liderado por Moscou.   

b) No governo de Gaspar Dutra, o 

Brasil tomou partido na disputa 

ideológica que convulsionava o 

mundo: rompeu relações 

diplomáticas com a URSS e 

tornou ilegal o Partido 

Comunista no país.   
c) Os regimes totalitários, que 

dominaram a cena histórica 
mundial em determinada época do 

século XX, caracterizavam-se, 

entre outros aspectos, pela 

construção mítica da imagem de 
seus líderes, a exemplo de Hitler, 

na Alemanha, Mussolini, na Itália, 

e Stálin, na URSS. Getúlio Vargas, 
no Brasil do Estado Novo, 

representou esse culto à imagem 

do líder.  

d) No ano em que o mencionado editorial 
foi publicado, a Revolução Cubana 

assumiu a opção marxista, mas, diante 

do temor de que, com essa decisão, o 

clima de dramaticidade da Guerra Fria 

fosse transportado para as Américas, 

Fidel Castro afastou Cuba da 

influência soviética.   
e) Sucessor de Lênin, Khrushtchev foi a 

liderança que fez da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) uma potência mundial, 

promovendo a coletivização forçada 

no campo e privilegiando, no setor 

industrial, a produção de bens de 

consumo.  

 

21. O Império Árabe está associado a um legado 

cultural islâmico secular. Assinale o significado 

histórico correto da expressão islâmica que se 

manifesta na crise atual do Golfo Pérsico: 

  

a)Jihad é a luta pela fé, pela restauração da 

palavra de Alá e uma ação contra a opressão. 

b)Muçulmano é ser árabe. 

c)Mesquita é um livro sagrado. 

d)Kiffer é aquele que pratica rezas diárias e 
segue o Islão. 

e) Hégira é um vocábulo árabe que, no léxico 

português, significa "tufão 

 

22. (CESGRANRIO) No início da década de 60, 

o arsenal nuclear à disposição das grandes 

potências era suficiente para destruir a 



 
Humanidade, caso fosse utilizado em uma 

situação de conflito. Ao assumir o governo, o 

presidente Kennedy (1961 - 63) defendeu a 

substituição da política externa norte-americana 

de confronto por uma de entendimento com a 

URSS, cujo objetivo era o desarmamento 

gradual das duas superpotências. Esse programa 

do governo Kennedy foi conhecido como: 

  

a) Doutrina Drago 

b) Corolário Roosevelt 
c) Doutrina Monroe 

d) Nova Fronteira 

e) Política de Boa Vizinhança 

 

23. (FUVEST) Qual das seguintes afirmações 

explica, sucintamente, o fim da URSS? 

  

a) O regime entrou em colapso porque os 

dirigentes estavam desmoralizados, desde as 

denúncias de  

Kruchev no XX Congresso do Partido. 
b) O regime deixou de ser sustentado pelo 

Exército, adversário tradicional do Partido 

Comunista. 

c) A vitória militar dos EUA na Guerra Fria 

tornou inviável a manutenção do regime. 

d) O colapso do regime deveu-se à crise 

generalizada da economia estatal, combinada 

com o fracasso da  

abertura controlada de Gorbachev. 

e) Os líderes soviéticos abandonaram a crença 

no socialismo e decidiram transformar a URSS 
em um país 

capitalista. 

 

24. (FM - AM) Analise as afirmações abaixo e 

indique a alternativa que não tem relação com o 

capitalismo monopolista internacional: 

 

a) A eliminação da propriedade dos meios de 

produção e a planificação voltada para o 

consumo, e não para o mercado. 

b) As sociedades anônimas de capital aberto. 

c) As empresas multinacionais. 
d) A política desenvolvimentista do governo JK. 

e) O aprofundamento de dependência dos países 

do Terceiro Mundo em relação aos interesses 

internacionais. 

 

25. A Indochina, após a rendição japonesa, em 

1945, resistiu ao retorno do seus antigos 

senhores - os franceses. Daí uma sucessão de 

conflitos e negociações, tais como: 

I - a derrota dos franceses em Dien Bien Phu, 

(1954), que afastou definitivamente a hipótese 

de se manter o domínio francês nessa região; 

II - a divisão provisória do Vietnã em duas 

partes, uma comunista (Norte), e a outra 

capitalista (Sul), pelos Acordos de Genebra 

(1956); 

III - o progressivo desenvolvimento dos Estados 

Unidos no conflito para conter o Vietcong e 

evitar a queda de toda a Indochina em poder dos 

comunistas; 
IV - o triunfo militar norte-americano sobre os 

guerrilheiros comunistas, prejudicado pelas 

manobras diplomáticas que entregaram aos 

comunistas o Vietnã do Sul. 

 

Assinale se estão corretas apenas: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV 

d) I, II e III 
e) I, III e IV 

 

26. (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 

conseqüência 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, conseqüentemente, 

concordam que, se tal agressão ocorrer, cada 

uma delas (...) auxiliará a parte ou as partes 

assim agredidas (...)" 

 

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 Européia (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). 



 
 

 

27.  (Ufmg) Sobre a geopolítica na conjuntura 

imediatamente pós Segunda Guerra, pode-se 

afirmar que 

a) as áreas que não se envolveram, diretamente, 

no conflito conseguiram alcançar um amplo 
desenvolvimento econômico baseado em uma 

política de exportação. 

b) as diversas formas de dominação colonial e 

de exploração que caracterizavam, 

historicamente, as relações entre o centro e a 

periferia foram mantidas. 

c) os países aliados estabeleceram uma política 

de arrasamento dos países vencidos 

inviabilizando o crescimento mundial durante 

décadas. 

d) os países vencidos se agruparam formando o 
bloco dos não-alinhados viabilizando, assim, 

sua recuperação uma vez que não foram levados 

em consideração pelos vencedores. 
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