Tarefa 19 – Professor Cléber
01. (ENEM/2016) A Guerra Fria foi, acima de tudo, um produto da heterogeneidade no sistema internacional
– para repetir, da heterogeneidade da organização interna e da prática internacional – e somente poderia
ser encerrada pela obtenção de uma nova homogeneidade. O resultado disto foi que, enquanto os dois
sistemas distintos existiram, o conflito da Guerra Fria estava destinado a continuar: a Guerra Fria não
poderia terminar com o compromisso ou a convergência, mas somente com a prevalência de um destes
sistemas sobre o outro.
HALLIDAY, F. Repensando as relações internacionais.
Porto Alegre: EdUFRGS, 1999.

A caracterização da Guerra Fria apresentada pelo texto implica interpretá-la como um(a)
a) Esforço de homogeneização do sistema internacional negociando entre Estados Unidos e União
Soviética.
b) Guerra, visando o estabelecimento de um renovado sistema social, híbrido de socialismo e capitalismo.
c) Conflito intersistêmico em que países capitalistas e socialistas competiriam até o fim pelo poder de
influência em escala mundial.
d) Compromisso capitalista de transformar as sociedades homogêneas dos países socialistas em
democracias liberais.
e) Enfrentamento bélico entre capitalismo e socialismo pela homogeneização social de suas respectivas
áreas de influência política.
02. (IFMG/2016) Leia estes trechos:
“O sucesso da Apollo-8 tira da garganta americana os dez anos de corrida espacial em que os russos
receberam quase todas as honras do bom combate travado para ganhar as manchetes dos jornais e,
através delas, o coração de todos os povos do mundo”
Veja, 1º de janeiro de 1969.
“Através do mundo, centenas de milhões de pessoas puderam também acompanhar o voo da Apollo 11,
que despertou um entusiasmo sem precedentes desde que o primeiro Sputnik inaugurou a corrida espacial.
Mesmo a imprensa, tradicionalmente sóbria de muitos países, concedeu ao voo uma cobertura generosa
em informações e elogios”.
Veja, 23 de julho de 1969.

Com base nos trechos citados, pode-se afirmar que a corrida espacial:
a) Atuou como instrumento de propaganda ideológica no decorrer da Guerra Fria, servindo como símbolo
do avanço tecnológico das superpotências em conflito na época.
b) Estabeleceu novo parâmetro para a Guerra Fria, que passaria a ser combatida diretamente, após 1969,
para a conquista da Lua como base militar norte-americana.
c) Desencadeou o processo de decadência política e econômica da União Soviética que estava incapaz de
deter os avanços tecnológicos do governo norte-americano.
d) Representou a busca pela superioridade científica, diminuindo a relevância dos conflitos armados, o
que assegurou a relativa paz entre EUA e União Soviética.
03. (IFSP/2016) Para Almeida, “considerando que o foco geográfico principal da Guerra Fria era a Europa
central e partes da Ásia e que, no plano estratégico global, o que estava em causa era, essencialmente,
uma”:
(Fonte: ALMEIDA, Paulo Roberto. O Brasil e as relações internacionais no
Pós-Guerra Fria. In: ____. Vinte Anos da Queda do Muro de Berlim. Palhoça: Unisul, 2009, p. 23 e 24).

a)
b)
c)
d)
e)

Competição pela hegemonia mundial entre as duas superpotências.
Crise entre todas as potências mundiais, exceto União Soviética, Estados Unidos e China.
Disputa pelo Oriente Médio e posterior aproximação diplomática entre todas as potências.
Ideia de superioridade Interglobal ameaçada.
Destruição nuclear inevitável entre as potências.

Geografia – Avaliação Produtiva

04. (UNCISAL AL/2015)

Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-9AJiSEGeobU/T7wD96W5mI/AAAAAAABdo/TPa3T0s_LqI/s640/Guera+Fria+Calvin+e+Haroldo.jpg>. Acesso em: 23 out. 2014.

A tirinha satiriza o período conhecido como Guerra Fria. Dois aspectos desse período são claramente
destacados:
a) O equilíbrio de forças entre as duas maiores potências nucleares e a disputa na corrida espacial.
b) O desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos e o atraso tecnológico da União Soviética.
c) A submissão dos países subdesenvolvidos e a influência política das duas grandes potências militares.
d) A superioridade econômica e militar norte-americana e os efeitos da guerra em território europeu e
asiático.
e) A visão ocidental sobre o papel dos Estados Unidos e a possibilidade de extinção mútua em caso de
confronto direto.
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