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TEORIAS GEOPOLITICAS E GUERRA FRIA 2ª  SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE 

 
Lista 05 – Atividades 

 
01. (Enem 2018) 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. 
 

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. 

 
02. (G1 - cftmg 2018) 

Sabendo-se que o “Quarteto Fantástico” foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1965, 
o episódio reproduzido acima ocorre no contexto do(s): 
 

 
 

a) enfrentamento conhecido como a crise dos mísseis de Cuba. 
b) confrontos armados envolvendo a União Soviética e os Estados Unidos. 
c) conflito diplomático entre o programa espacial chinês e o estadunidense. 
d) embates tecnológicos protagonizados pelas maiores potências da Guerra Fria. 
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03. (Espcex (Aman) 2018) Após a 2ª Guerra Mundial, iniciouse um período de fortes tensões políticas que 
duraram até 1989, conhecido como "Guerra Fria". Durante esse período, diversos conflitos foram 
travados, realçando a disputa entre o comunismo e o capitalismo. Dentre esses conflitos, o de maior 
duração, que representou uma séria derrota militar para o capitalismo, foi a: 
a) Guerra do Vietnã. 
b) Guerra da Coreia. 
c) Guerra do Iraque. 
d) Guerra do Afeganistão. 
e) Guerra do Pacífico. 

 
04. (Espm 2018) Nessa ofensiva, o exército do Vietnã do Norte atacaria as províncias do Norte do Vietnã 

do Sul, enquanto os vietcongues tentariam atacar todas as cidades e centros administrativos, 
principalmente Saigon. Ela ocorreu em 31 de janeiro de 1968, durante os feriados do primeiro dia do 
ano lunar vietnamita – O Tet – daí ter ficado conhecida como ofensiva do Tet. 

 

(Nelson Bacic Olic. A Guerra do Vietnã)  
 

Em linhas gerais os objetivos da famosa ofensiva do Tet eram: 
a) provocar o colapso do exército do Vietnã do Sul, abalar a determinação política de os EUA se 

manterem na guerra e contribuir para a intensificação de movimentos contrários à guerra nos EUA 
e em outras partes do mundo; 

b) liquidar definitivamente com o conflito, pois, quando da ofensiva, as forças norte-americanas já 
haviam deixado o território do Vietnã e a vitória dos norte-vietnamitas e vietcongues era 
inevitável; 

c) obter repercussão internacional e assim convencer o governo da URSS a apoiar, diretamente, o 
Vietnã do Norte e o Vietcong, com o envio de tropas; 

d) obter repercussão internacional e com isso conseguir o apoio direto da China por meio do envio 
de tropas que auxiliariam o Vietnã do Norte e o Vietcong; 

e) convencer a ONU a acelerar a aplicação do Tratado de Paris que já havia determinado a retirada 
dos EUA da guerra e o final do conflito. 

 
05. (Unesp 2018) Analise o trecho da letra do samba “Brasil pandeiro”, de AssValente, composto em 1940. 
 

Chegou a hora dessa gente bronzeada 
mostrar seu valor! 
[...] 
eu quero ver 
O Tio Sam tocar pandeiro 
Para o mundo sambar 
O Tio Sam está querendo 
conhecer a nossa batucada 
anda dizendo 
que o molho da baiana 
melhorou seu prato 
Vai entrar no cuscuz 
acarajé e abará 
Na Casa Branca 
já dançou a batucada 
[...] 

 

(Assis Valente. “Brasil Pandeiro”, 1940. Apud Antonio Pedro Tota. O imperialismo sedutor, 2000.) 
 

Esse samba pode ser considerado um exemplo: 
a) da falta de criatividade da cultura brasileira, quando comparada com padrões e ritmos musicais 

da tradição cultural popular norte-americana. 
b) da aproximação cultural entre Brasil e Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial e no 

âmbito da chamada política da boa vizinhança. 
c) do esforço de divulgação da música brasileira no exterior durante o Estado Novo e em 

conformidade com a política varguista de rejeição a produtos culturais estrangeiros. 
d) da difusão da música brasileira no exterior, após o sucesso mundial da Bossa Nova e em meio ao 

esforço norte-americano de afastar a ameaça comunista da América. 
e) do reconhecimento internacional da importância cultural do Brasil no conjunto do Ocidente, no 

contexto da bipolaridade estratégica da Guerra Fria. 
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06. (Imed 2018) Leia o fragmento textual abaixo. 
 
“Naquele início dos anos 60, Paris vivia a febre da Revolução Cubana e fervilhava de jovens dos 

cinco continentes que, como Paul, sonhavam repetir em seus países a saga de Fidel Castro e seus 
barbudos, e para isso se preparavam, a sério ou nem tanto, em conspirações de bar”. 

 

Fonte: VARGAS LLOSA, Mario. Travessuras de menina má. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006, p. 21. 
 

A partir do texto e de seus conhecimentos sobre a Revolução Cubana (1959), marque a alternativa 
correta: 
a) A Revolução Cubana (1959), mencionada no texto, contou com o apoio dos Estados Unidos, país 

que tinha interesse no término do domínio espanhol da Ilha, o qual durou até o fim da década de 
1950. 

b) Fidel Castro, citado no fragmento textual, foi o principal líder da Revolução Cubana (1959),porém 
abandonou Cuba em 1960, deixando Che Guevara como presidente do país. 

c) Cuba, país que fica no istmo da América Central, ainda possui um governo comandado por um 
partido comunista, o que não a impediu de reatar relações diplomáticas com os Estados Unidos à 
época do governo de Barack Obama. 

d) No início, a Revolução Cubana (1959) não tinha orientação abertamente socialista. Entretanto, em 
1961, o governo revolucionário declarou a Ilha seguidora dessa doutrina, o que levou às tentativas 
de intervenções norte americanas para derrubar o regime de Fidel Castro. 

e) Atualmente, não há qualquer relação diplomática entre Cuba e Estados Unidos, pois este não 
possui embaixadas em países com governos autoritários. 

 
07. (Uerj 2018) 

 

Star Trek ou “Jornada nas Estrelas”, um clássico da ficção científica, completou 50 anos de 
existência em 2016. A série mostrava as aventuras da tripulação da nave USS Enterprise no século 
XXIII, com mundos e raças alienígenas convivendo. Ao fazer analogias com situações da época, 
abordava questões sociais contemporâneas em um contexto futurista. O elenco era bem diferenciado, 
apresentando uma mulher negra, um asiático e um russo, que trabalhavam juntos e com papéis de 
destaque. O monólogo de introdução em cada episódio afirmava: “Estas são as viagens da nave estelar 
Enterprise. Em sua missão de cinco anos, para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas, 
novas civilizações, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve”. 

 

Adaptado de gamehall.uol.com.br. 
 

O desenvolvimento dos conhecimentos no campo da astronomia amplia a visão cósmica, como lembra 
o texto do físico Marcelo Gleiser, e as novas possibilidades de intervenção humana repercutem na 
produção de textos e filmes de ficção científica, a exemplo da série televisiva “Jornada nas Estrelas”. 
 
De acordo com a reportagem, os episódios da série fizeram analogias com situações das décadas de 
1960 e 1970 ao tematizar os seguintes:  
a) avanço científico e controle territorial 
b) corrida espacial e diversidade étnica  
c) uniformização cultural e expansionismo militarista 
d) globalização econômica e dominação imperialista 

 
08. Para responder à(s) questão(ões), considere o texto abaixo. 

 

Na passagem para o século XX o mundo já era praticamente tal como o conhecemos. O otimismo, 
a expansão das conquistas europeias, e a confiança no progresso pareciam ter atingido o seu ponto 
mais alto. E então, num repente inesperado, veio o mergulho no vácuo, o espasmo caótico e 
destrutivo, o horror engolfou a história: a irrupção da Grande Guerra descortinou um cenário que 
ninguém previra. 

(...) Essa escalada destrutiva inédita só seria superada por seu desdobramento histórico, a 
Segunda Guerra Mundial, cujo clímax foram os bombardeios aéreos de varredura e a bomba atômica. 
Após a guerra, houve uma retomada do desenvolvimento científico e tecnológico, mas já era patente 
para todos que ele transcorria à sombra da Guerra Fria, da corrida armamentista, dos conflitos 
localizados nas periferias do mundo desenvolvido, dos golpes e das ditaduras militares no chamado 
Terceiro Mundo. Quaisquer que fossem os avanços, o que prevalecia era a sensação de um apocalipse 
iminente. 

 

SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o século XXI. No loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 15-16.  
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(Puccamp 2018) Nas décadas de 1960 e 1970, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos 
a) patrocinaram o estabelecimento de regimes militares nos países latino-americanos com a tarefa 

de combater o avanço do comunismo e manter suas áreas de influência na região. 
b) fortaleceram a ideia de que as forças populares seriam capazes de vencer um exército regular nos 

países latino americanos e incentivaram a criação de focos de insurreição na região. 
c) foram responsáveis pela difusão de focos de guerrilheiros no continente latino-americano, que 

tinham a função de combater e derrubar os governos ditatoriais através de luta armada. 
d) procuraram enfraquecer instituições militares financiadas por empresários e a estruturação de 

uma máquina repressora, cujo objetivo era combater a oposição ao autoritarismo. 
e) apoiaram os países marcados pela defesa dos ideais democráticos, pela garantia da liberdade de 

imprensa e pelo respeito às instituições e partidos políticos de oposição. 
 
09. (Unesp 2017) Em 1955 foi realizada na Indonésia a Conferência de Bandung, que lançou as bases do 

chamado Movimento dos Não Alinhados. Considerando o contexto do Pós-Segunda Guerra Mundial, a 
Conferência de Bandung expressava: 
a) uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia asiática sobre a economia do 

pós-guerra. 
b) uma ruptura com os padrões socioculturais preconizados pela Tríplice Aliança e pela Tríplice 

Entente. 
c) a resistência política contra os confrontos armados entre os Países Aliados e os Países do Eixo. 
d) a consolidação da influência socialista no hemisfério oriental, com a redefinição de antigas 

fronteiras políticas. 
e) a tentativa de alguns países de se manterem neutros diante da bipolaridade estabelecida pela 

Guerra Fria. 
 
10. (Espm 2017) Um mês depois de Donald Trump causar alarme ao reafirmar seu apoio à decisão 

britânica de sair do bloco insinuando que outros países podem seguir o exemplo, seu vice, Mike Pence 
visitou Bruxelas, onde se reuniu com Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, nesta segunda 
(20) com a mensagem de compromisso. (...) Pence também se reuniu com o secretário-geral da OTAN 
e reiterou o apoio do governo Trump à aliança. 

Folha de São Paulo; 21/02/2017.  
 
Surgida no contexto da Guerra Fria, em 1949, a OTAN é: 
a) um programa de ajuda econômica que os EUA direcionam para a Europa; 
b) um programa de incentivo cultural norte-americano aos europeus; 
c) um programa de intercâmbio científico entre EUA e Europa Ocidental; 
d) uma aliança político-militar dos países ocidentais; 
e) uma aliança entre partidos políticos liberais atuantes nos EUA e Europa. 

 


