Tarefa 21 – Professor Cléber
CICLO VII – FRENTE B – GEOGRAFIA
01. Sobre a queda do muro de Berlim, no dia 10 de novembro de 1989, é correto afirmar que
a) o fato acirrou as tensões entre Oriente e Ocidente, manifestas na permanência da divisão da
Alemanha.
b) resultou de uma longa disputa diplomática, que culminou com a entrada da Alemanha no Pacto de
Varsóvia.
c) expressou os esforços da ONU que, por meio de acordos bilaterais, colaborou para reunificar a cidade,
dividida pelos aliados.
d) constituiu-se num dos marcos do final da Guerra Fria, política que dominou as relações internacionais
após a Segunda Guerra Mundial.
e) marcou a vitória dos princípios liberais e democráticos contra o absolutismo prussiano e conservador.
02. As reformas políticas e econômicas iniciadas por Mikhail Gorbatchov, em fins da década de 1980, na União
Soviética, se fizeram acompanhar de muitas transformações nos países do Leste europeu, aprofundando a
crise do socialismo na região. Sobre essas mudanças, estão corretas as seguintes afirmações, com
EXCEÇÃO de uma. Qual?
a) As lideranças que assumiram, na Polônia, a partir de 1989, a condução do processo de reforma política
já vinham fazendo firme oposição ao governo socialista desde o início dos anos 80, quando estiveram
representadas pela articulação entre a Igreja Católica e o sindicato Solidariedade.
b) À frente da reorganização política da Tchecoslováquia, as antigas lideranças do movimento civil de
1968 não conseguiram impedir a ação de movimentos separatistas.
c) Os movimentos nacionalistas e populares, de inspiração liberal, levaram os Partidos Comunistas, na
Hungria e na Iugoslávia, ao colapso, lançando esses países numa guerra civil prolongada, em que o
extermínio étnico e religioso foi intenso.
d) Fechando-se, desde o fim da guerra, aos contatos regulares com os países europeus e governada a
partir de uma concepção ortodoxa de socialismo, a Albânia foi o último país da região a passar pelas
transformações que marcaram o período.
e) A emigração para a Alemanha Ocidental e a consequente abertura das fronteiras representou, na
Alemanha Oriental, um fator importante para o colapso da autoridade do governo comunista.
03. Em 1989, o líder soviético Mikhail Gorbatchev visita a ilha de Cuba. Nos tempos da Perestroika, o
presidente russo tem como meta:
a) reaproximar o líder cubano do governo norte-americano com o objetivo de derrubar o bloqueio
econômico imposto à ilha caribenha.
b) convencer Fidel Castro a abrir o regime para garantir o ingresso de Cuba na nova ordem mundial
capitalista.
c) informar ao dirigente cubano a retirada dos investimentos soviéticos em Cuba, devido à grave crise
econômica em curso na URSS.
d) integrar a URSS à nova Organização Latino Americana de Solidariedade patrocinada pelo ditador Fidel
Castro.
04. Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, a "perestroika" buscou criar nova economia na URSS e a "Glasnost"
buscou abertura política. Desapareceu a URSS e foi criada a CEI (Comunidade de Estados Independentes).
Na política externa, o resultado mais importante das reformas no Leste Europeu foi:
a) o aumento do poderio bélico americano com a "Guerra nas Estrelas".
b) a militarização do Japão em função das ameaças da Coréia do Norte.
c) o enfraquecimento da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
d) o fim da Guerra Fria.
e) a reestruturação do Pacto de Varsóvia.

