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Teorias Geopolíticas e Guerra Fria 2ª SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE 

 
Lista 03 

 
Guerra fria - Questões de vestibulares 
Mundo Bipolar 
 
01. (UECE) Após o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), emergiram como 

superpotências antagônicas os Estados Unidos da América – EUA – e a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas – URSS –, ambas vitoriosas sobre o eixo. A disputa entre os EUA, representante do mundo 
capitalista e a URSS, líder do bloco socialista, ia desde aspectos ideológicos, políticos e econômicos, 
até conflitos regionais em que cada superpotência apoiava um dos lados envolvidos como forma de 
afirmar sua superioridade. Essa época de enfrentamento durou até o início da década de 1990 quando 
a URSS passou por profundas transformações de ordem política e econômica. 
 
No que diz respeito à disputa entre os EUA e a URSS, neste período da História do século XX, assinale 
a afirmação verdadeira. 
a) A disputa entre as duas superpotências foi chamada de guerra fria, pelo fato de não ter ocorrido 

nenhum conflito em que ambas tenham-se envolvido, mesmo isoladamente. 
b) Dentre as principais manifestações de disputa entre as potências capitalista e socialista, estavam 

a corrida armamentista nuclear e a corrida espacial. 
c) Na Guerra da Coreia (1950-1953), os EUA deram apoio ao governo marxista-leninista norte-

coreano, liderado por Kim Il-Sung; hoje a Coreia do Norte é governada por seu filho, Kim Jong-il. 
d) O apoio soviético aos insurgentes muçulmanos, chamados de mujahidin, no Afeganistão, levou-os 

a derrubar o regime comunista no país. 
 
02. (IFS) Desde 1962, os Estados Unidos impõem a um determinado país o denominado embargo 

econômico, comercial e financeiro. Essa medida está em vigor até os dias atuais, tornando-se um dos 
mais duradouros embargos na história contemporânea. 

 
Que país sofre estes embargos? 
a) Síria. 
b) Afeganistão. 
c) Cuba. 
d) Iraque. 
e) Coreia do Norte. 

 
03. (URCA) O mundo que se originou no pós Segunda Guerra Mundial era muito diferente do que originou 

a própria guerra e muito diferente do que se tem hoje, após a Queda do Muro de Berlim. Considerando 
este recorte temporal, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica deste 
período: 
a) O fato do sistema capitalista demonstrar uma grande capacidade de produção para todo o mundo, 

fez com que aumentasse a fé nesse sistema, o que inviabilizou o crescimento do mundo socialista 
além das fronteiras estabelecidas nos acordos de paz do final da Guerra; 

b) Após a Guerra, o Partido Trabalhista venceu as eleições na Inglaterra, o que gerou uma onda de 
neoliberalismo nos anos de 1950, com privatizações de bancos, ferrovias e sistema de saúde; 

c) O fim da Guerra deu origem a uma nova configuração de potências mundiais, a China, a Rússia, 
os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que passaram a ocupar lugar de destaque na 
Organização das Nações Unidas; 

d) Logo após o fim da Guerra, os Estados Unidos da América emergiram como grande potência, sendo 
a Alemanha a única capaz de fazer-lhe frente na hegemonia mundial; 

e) Nos Estados Unidos, a Doutrina Truman e o Plano Marshall, tinham como principal objetivo a 
aproximação com a União Soviética, como forma de amenizar um possível nuclear conflito mundial 
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04. (UNAMA) A intensificação do processo de globalização e o aumento expressivo dos fluxos de capitais 
no pós-segunda guerra, são fatos que resultaram de vários fatores, dentre eles merece realce a 
a) instituição, por iniciativa norte-americana, de planos de ajuda econômica, como o Marshall, na 

Europa Ocidental, e o Colombo, nos Dragões Asiáticos, grandes parceiros dos Estados Unidos no 
sudeste asiático. 

b) expansão do processo de internacionalização das grandes empresas transnacionais, primeiro 
europeias e, posteriormente, norte-americanas e japonesas, que abrem filiais em vários países do 
mundo, tornando-os logo de início em espaços extremamente dinâmicos economicamente. 

c) formação, por iniciativa norte-americana, de instituições financeiras para funcionarem como 
suporte financeiro ao mundo capitalista, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. 

d) criação do dólar americano que teve o seu valor vinculado ao padrão internacional do ouro, um 
dos mais importantes padrões de valor usados como instrumento de intercâmbio comercial no 
atual mundo globalizado. 

 
05. (UNAMA) Ao término da 2a Guerra Mundial, uma nova potência toma lugar ao lado dos Estados Unidos, 

a União Soviética, que adota postulados socialistas. Este novo fato gera um conflito de amplas 
proporções, que se convencionou chamar “Guerra Fria”. A expressão “Guerra Fria” se fundamentava 
na seguinte premissa 
a) as duas potências emergidas, após a 2a Guerra Mundial, ameaçavam constantemente o equilíbrio 

do mundo, devido às armas químicas e intimidavam, com esse poderio bélico, as demais nações. 
b) as duas nações, ainda durante o desenrolar da 2a Guerra Mundial, realizaram testes atômicos, 

apresentando ao mundo seu potencial bélico, intensificando essas demonstrações após o término 
do conflito. 

c) havia a ameaça de uma guerra nuclear devido o poderio bélico das duas nações, que evitavam se 
destruir, passando a se digladiar diplomaticamente e aumentar suas áreas de influência. 

d) era necessário que cada uma aumentasse suas áreas de influência, e para isso propagavam 
frequentemente, o mito da eminência de uma guerra nuclear que destruiria o mundo. 

 
06. (UEA) Na década de 1970, a União Soviética começou a apresentar baixo dinamismo econômico e 

defasagem tecnológica em relação aos países capitalistas. Neste cenário, em 1985, Mikhail Gorbatchev 
iniciou reformas com o intuito de recolocar o país no mesmo patamar dos concorrentes ocidentais, 
com medidas que promoveram 
a) a criação da Comunidade dos Estados Independentes e a promoção da democracia. 
b) a implantação da ditadura do proletariado e a condenação dos líderes da resistência. 
c) a reestruturação da economia soviética e a abertura política da nação. 
d) a estatização dos meios de produção e a elaboração de planos quinquenais. 
e) a implantação do autoritarismo militar e o fechamento do Parlamento. 

 
07. (UEPA) O período geopolítico considerado bipolar se configurou como rearranjo do espaço mundial 

delineado pelas duas nações vitoriosas do conflito, os Estados Unidos e a ex-União Soviética 
regionalizaram a terra não em critérios geográficos e sim ideológicos, criando uma disputa inédita, 
entre dois modos distintos de produção. Em relação a essas disputas ideológicas no período 
mencionado, é correto afirmar que o(s) a(s): 
a) socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelos continentes através do convencimento 

de uma sociedade justa e igualitária, contra os valores mercantis do capitalismo. 
b) Estados Unidos combateu o socialismo soviético, através da articulação com alguns países asiáticos 

como o Japão, que desejava enviar armas nucleares para a ex-União Soviética, após a catástrofe 
que sofrera na segunda guerra mundial. 

c) bipolaridade teve como uma das principais lógicas a expansão do socialismo, fortemente 
combatida pelo capitalismo, que tinha como uma de suas premissas atenuar os desníveis 
socioeconômicos entre os países, o que foi fortemente combatido pelo capitalismo. 

d) modo de produção capitalista e socialista divergiram pelas conquistas de áreas de influência, 
ocasionando problemas políticos sem interferência nos acordos de não proliferação de armas 
nucleares. 

e) o espaço mundial sofreu uma divisão equilibrada, na medida em que a Europa, Ásia e América 
optaram por aderir ao modo de produção capitalista e a África, Oceania e Antártida ao socialista. 
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08. (UFP) Observe a charge ao lado: 
A charge mostra Harry Trumann e Josef Stalin jogando 
futebol com uma bola que representa o Planeta Terra. Trata-
se de uma representação da chamada Guerra Fria, que pode 
ser definida como: 
a) Política da “paz armada”, desenvolvida pelas grandes 

potências no final do século XIX, da qual resultaram 
tratados de alianças como a Tríplice Entente e a Tríplice 
Aliança e que levou à Primeira Guerra Mundial. 

b) Estado de tensão permanente entre o bloco capitalista, 
liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, 
liderado pela União Soviética, resultante da disputa entre 
essas duas potências por uma posição hegemônica no 
contexto internacional no período posterior à Segunda 
Guerra Mundial. 

c) Tensão militar ocorrida entre Inglaterra e Alemanha, no final do século XIX, motivada pela disputa, 
entre os dois Estados Nacionais, pelo controle do comércio internacional. 

d) Estratégia desenvolvida pelos Estados Unidos objetivando conter a expansão imperialista da União 
Soviética, nação que emergiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência econômica e 
militar do mundo. 

e) Choque ocorrido entre as potências industrializadas europeias, entre o final do século XIX e o início 
do século XX, decorrente da disputa pelas colônias na África e na Ásia. 

 
09. (UNICENTRO) Na URSS, governada por Mikhail Gorbachev, foram implementadas reformas 

denominadas de Perestroika e Glasnost que vieram contribuir para o término do bloco socialista. Em 
relação a essas reformas, considere as afirmativas a seguir. 
I. A Glasnost possibilitou a transparência dos atos governamentais. 
II. A Perestroika reestruturou e dinamizou o sistema econômico. 
III. A Perestroika aboliu a exigência do partido único comunista. IV. As reformas foram executadas 

pelo presidente Boris Yeltsin. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
10. (UNICENTRO) Leia o texto a seguir. 

 
Poetas, seresteiros, namorados, correi 
É chegada a hora de escrever e cantar 
Talvez as derradeiras noites de luar 
Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva 
Afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural Sei lá que mais 
Ah, sim! Os místicos também profetizando em tudo o fim do mundo 
E em tudo o início dos tempos do além 
Em cada consciência, em todos os confins 
Da nova guerra ouvem-se os clarins 

(GIL, G., Lunik 9) 
 
Esse texto faz uma evidente referência ao projeto soviético da conquista do espaço, uma vez que 
Lunik 9 foi a nave não tripulada que pousou na Lua em 6 de fevereiro de 1966. Assinale a alternativa 
que apresenta, corretamente, em qual contexto se insere esse evento da corrida aeroespacial. 
a) Guerra da Crimeia. 
b) Guerra do Vietnã. 
c) Guerra dos Mundos. 
d) Guerra Fria. 
e) Guerra nas Estrelas. 


