
 

 

TAREFA MÍNINA 01 –9 ANO EFII 

PROF. SUELI VASCONCELOS 
 
01. Observe a charge 
 

 
(Disponível em: http://conectados9a.blogspot.com.br/2013/03/charge-da-guerra-fria.html) 

 

A charge se trata de uma representação da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma disputa pela 

superioridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. É chamada 
de Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica, travada pela conquista de 
zonas de influência. Durante a Guerra Fria, foram criadas duas grandes organizações militares. 
Marque a alternativa que apresenta tais organizações e suas finalidades. 
a) COMECON, para defender os interesses dos socialistas; e a OTAN, para defender os interesses dos 

capitalistas. 
b) PACTO DE VARSÓVIA, para defender os interesses dos países capitalistas; e a OTAN, para defender os 

interesses dos países socialistas. 
c) ALCA, para defender os países do Sul; e o NAFTA, para defender os países do Norte. 
d) OTAN, para defender os interesses dos países capitalistas; e o PACTO DE VARSÓVIA, para defender os 

interesses dos países socialistas. 
e) OTAN, para defender o socialismo; e o NAFTA, para defender o capitalismo. 

 
02. Leia o texto a seguir.  

Em 1949, os Estados Unidos lideraram uma organização que reuniria os países europeus do sistema 
capitalista em um pacto de auxílio militar mútuo. No dia 4 de abril daquele ano foi criada em Washington a 
Organização do Atlântico Norte (OTAN). Ficava estabelecido que os países envolvidos se comprometiam na 
colaboração militar mútua em caso de ataques oriundos dos países referentes ao bloco socialista.  

Disponível em: <www.infoescola.com/geografia/otan>. Acesso em: 15 mar. 2019.  

No contexto geopolítico após o fim da Guerra Fria, a OTAN  
a) foi extinta, após a queda do Muro de Berlim, uma vez que o socialismo não mais representava uma 

ameaça à Europa.  

b) teve ativa participação nos conflitos mundiais contemporâneos, como a invasão do Afeganistão após o 
11 de Setembro.  

c) manteve o seu caráter de aliança militar, mas sem a presença dos Estados Unidos, após a criação da 
União Europeia.  

d) transformou-se numa instituição de regulação de armamentos e atividade nuclear, após o acidente de 
Chernobyl.  

e) tornou-se uma agência de inteligência, uma vez que perdeu a razão de ser com o fim da União 

Soviética em 1991.  
 

http://conectados9a.blogspot/
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03. “A União Soviética alcançou o auge de seu prestígio, poder e influência no imediato pós-guerra. Em 1945, 

as forças soviéticas ocupavam todo o Leste Europeu, a parte oriental da Alemanha e a cidade de Berlim. 
Nas conferências de Yalta e Potsdam, nesse mesmo ano, estabeleceu-se uma esfera de influência soviética 
na Europa Oriental e iniciouse o processo conflituoso que conduziria à bipartição da Alemanha. Nos anos 
seguintes, a esfera de influência soviética consolidou-se como um bloco de países satélites. [...] Durante 
quatro décadas, a União Soviética comportou-se como uma versão socialista do Império Russo. Os líderes 
soviéticos dispunham de autoridade política igual ou maior que a dos antigos czares. [...] Em 1991, a 

Rússia declarou extinta a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e conclamou a criação de uma 
federação de repúblicas independentes. A dissolução da União Soviética não representou o fim da 
hegemonia russa sobre o território do antigo império [...].” 

Fonte: MAGNÓLIO, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do 

mundo: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Editora Moderna, 2005. 

Assinale a alternativa que não  contém uma justificativa para entender que o fim da União Soviética não 
representou o fim da hegemonia russa sobre o território do antigo império. 
a) A manutenção da Rússia fiel às políticas que subsidiaram a Revolução Russa em 1917, mesmo tendo 

passado 100 anos de sua ocorrência. 
b) O Estado russo conserva enorme poderio estratégico e bélico, com influência decisiva sobre as antigas 

repúblicas soviéticas. 
c) A Comunidade dos Estados Independentes (CEI), desde a sua criação, é uma entidade política instável 

que ainda não conseguiu estabelecer um mercado comum. 
d) A presença de importantes e imensas jazidas de reservas de carvão, petróleo e minerais metálicos 

favoreceu a dispersão das indústrias no território russo. 
e) os grandes investimentos no setor bélico soviético não afetou os demais setores da economia do país, 

que modernizava continuamente. 

 
04. Paralelos históricos nunca são exatos, e por isso sempre são suspeitos, mas no século XIX está o molde do 

que nos acontece agora, com as revoluções anárquicas da era da restauração pós-Bonaparte, nascidas da 
frustração com a promessa libertária esgotada da Revolução Francesa, no lugar do nosso atual 
inconformismo sem centro, nascido da frustração com experiências socialistas fracassadas. Nos dois casos, 
a revolta sem método, muitas vezes apolítica e suicida, substituiu a revolução racionalizada. 

VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 149. 

 

Em decorrência das experiências socialistas frustradas, como o colapso da URSS, tivemos, após a 
desintegração desse país 
a) a extinção dos partidos comunistas e a incorporação dos países do Leste Europeu à União Europeia. 
b) o fim da Iugoslávia e a execução de reformas econômicas na China. 
c) a queda do muro de Berlim e a desintegração da Coréia do Norte. 
d) a Guerra nos Bálcãs e a tragédia de Chernobyl, na Ucrânia. 
e) a formação da Comunidade dos Estados Independentes e a democratização em Cuba. 

 
05. Em 2014 a queda do Muro de Berlim completa 25 anos. Foi um fato marcante e simbólico para a 

geopolítica mundial, largamente debatido nos meios acadêmicos e representado também pelas artes. Um 
dos filmes produzidos sobre o tema, em 2003 na Alemanha, é “Adeus Lênin”, dirigido por Wolfgang Becker. 
Ele conta a estória da mãe de Alex Kerner, uma alemã que entrou em estado de coma em 1989 e não 
acompanhou as transformações que seu país sofreu. No verão de 1990 ela recobra a consciência, mas não 
pode sofrer emoções fortes. Alex tenta esconder da mãe a extinção do Partido Socialista Único, fazendo 

parecer que a Berlim Oriental ainda existe. A ilusão funciona por um bom tempo, mas chega o momento 

em que a verdade não poderá mais ser ocultada. Essa verdade está relacionada: 
a) à ditadura comunista que pôs fim ao Partido Socialista e cria o pluripartidarismo. 
b) à dominação de Berlim por tropas soviéticas que a controlam inteiramente. 
c) à unificação alemã que simboliza o fim da Guerra Fria e abertura dos mercados. 
d) ao esfacelamento da Alemanha em pequenas repúblicas independentes. 

e) ao crescente poder da União Soviética que passa a liderar a economia mundial. 
 



Exercícios Complementares 
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06. A figura abaixo representa a Revolução Russa, em 1917, em um momento em que Lenin discursava para 

soldados: 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/revolucao-russa/ 

 

A respeito deste momento histórico, é possível afirmar que 

a) houve uma guerra civil entre os Vermelhos (mencheviques) e os Brancos (bolcheviques). 
b) os bolcheviques saíram vitoriosos e, em 1922, criaram a União Soviética, ao fim do congresso dos 

sovietes. 
c) após a morte de Lênin, ocorreram disputas pelo poder, até que Stalin venceu Trotsky, tornando-se 

líder do Partido Comunista Russo, fundado pelos Brancos, também conhecidos como socialistas 
revolucionários. 

d) Stalin permaneceu muito tempo no poder em razão da relação amistosa que firmou com a oposição a 

seu governo, mediante alianças e troca de favores. 
e) em 1917, o partido bolchevista, até então comandado por Stalin, assumiu o poder, após a abdicação 

do czar Nicolau I, encerrando mais de 300 anos de império da dinastia Romanov. 
 
 

https://www.todamateria.com.br/revolucao-russa/

