
 

 

Tarefa 14 professor Robert 
 
01. (UEL PR/2019) Analise o mapa a seguir. 
 

 
Adaptado de: VESENTINI, J. W. O Ensino de Geografia e as Mu-danças Recentes do Espaço Ge-ográfico Mundial. São Paulo: Ática, 1992. 

 
Como base no mapa e nos conhecimentos da geopolítica mundial no século XX, atribua V (verdadeiro) ou F 
(falso) às afirmativas a seguir. 
(   ) O término da Segunda Guerra Mundial inaugurou o período denominado Guerra Fria marcado pelo 

confronto ideológico entre a URSS e os EUA, gerando diversos conflitos por disputas de territórios. 
(   ) Fidel Castro se aproximou do bloco socialista, do qual nasceu um plano que levou a uma das maiores 

crises políticas da Guerra Fria: o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos (1962), 
designado como a Crise dos Mísseis em Cuba. 

(   ) A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) é uma aliança militar fundada no princípio da 
segurança coletiva com o objetivo de manter a paz entre os países membros e a democracia dentro 
deles. 

(   ) A corrida armamentista constitui-se em uma característica secundária deste período, já que a questão 
central da geopolítica, pós Segunda Guerra Mundial, foi a disseminação da organização espacial 
mundial multipolar. 

(   ) A designação de “fria” vinculou-se a um período geopolítico no qual se destacava a abstenção das 
superpotências nos conflitos militares nas áreas periféricas do mundo, de forma que os norte-
americanos e os soviéticos se desvincularam de guerras localizadas em outras partes do mundo. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
a) V, V, V, F, F. 
b) V, V, F, F, F. 
c) V, F, F, V, V. 
d) F, F, V, V, V. 
e) F, F, F, V, V. 
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02. (UNEB BA/2018) A Guerra Fria consistiu em uma etapa especial da história da humanidade, na qual o 
sistema internacional organizou-se em torno de dois polos de poder de âmbito planetário. 
 
Dentre os acontecimentos que marcaram essa fase, não se encontra a 
01. Revolução Cubana e o alinhamento desse país à URSS. 
02. criação do Pacto de Varsóvia, organização militar entre países do Leste europeu e a URSS. 
03. construção do muro de Berlim, dividindo a cidade em duas áreas, uma capitalista e outra socialista. 
04. Guerra do Vietnã, que foi motivada por questões ideológicas e contou com a intensa participação do 

exército norte-americano. 
05. Guerra do Golfo, iniciada após as tropas iraquianas terem invadido o Kuwait. 

 
03. (Universidade Iguaçu RJ/2018)     

 
J. CÉSAR, Disponível em: 

<https://www.google.com/search?q=charge+regime+militar&safe=active&rlz=1C2AVNC_enBR646BR646&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=2ahUKEwiGsK3L7vPaAhVHG5AKHQdUB3YQsAR6BAgAECs&biw=1280&bih=854#imgrc=aPfHKxEUX0nggM:>. Acesso em: 7 mai 2018. 

 
A partir da década de 80 do século XX, o mundo sofreu rápidas transformações que se refletiram nas 
relações internacionais e na política interna das nações. 
 
Nesse contexto, é correto afirmar: 
01. A desagregação da URSS marcou o início da formação União Europeia, pondo fim aos movimentos 

separatistas na Europa Central. 
02. O governo soviético, liderado por Mikhail Gorbachev, inicia a reestruturação econômica e política da 

URSS, com o objetivo de modernizar o Estado, dinamizar a produção e estimular a entrada de 
investimentos capitalistas. 

03. A Guerra das Malvinas, entre a Argentina e a Grã-Bretanha, e vencida pela primeira, fortaleceu o 
governo ditatorial militar na Argentina. 

04. Os conflitos internos resultantes do massacre na Praça da Paz Celestial, na China, ocasionaram a 
abertura política do país, com a adoção de um regime democrático. 

05. O ano de 1989 presenciou o início da ocupação soviética no Afeganistão, que se mantém até os dias 
atuais. 

 
04. (IFPE/2017)     

 
Disponível em <https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/mundo-bipolar/>.  

Acesso: 03 out 2016. 
 

Em agosto de 1945, as bombas atômicas lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki 
marcaram o início de uma era de 45 anos na qual as duas potências mundiais, EUA e URSS, viveram uma 
escalada de hostilidade que foi acentuada pela construção do Muro de Berlim em 1961. A tirinha acima 
representa esse período que ficou conhecido como Guerra Fria sobre a qual se pode afirmar que 
a) representou um período de paz entre as potências envolvidas na disputa pela hegemonia política e 

econômica no mundo 
b) apenas os EUA detinham o monopólio nuclear, evitando com isso uma nova guerra mundial. 
c) as disputas políticas entre estes países não afetaram a nova divisão da geopolítica mundial. 
d) a política armamentista desenvolvida por esses dois países manteve a humanidade sob a ameaça 

constante de uma guerra nuclear que, se efetivada, poderia levar à destruição do planeta. 
e) o arsenal atômico dessas potências econômicas foi destruído, eliminando qualquer possibilidade de um 

confronto nuclear. 
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05. (UCB DF/2017) Mikhail Gorbachev chegou ao poder na União Soviética após um processo sucessório 
abalado pelo falecimento dos dois secretários-gerais escolhidos, sucessivamente, para substituir Leonid 
Brejnev. Iúri Andropov dirigiu o Estado Soviético entre 1982 e 1984. Konstantin Chernenko, apenas entre 
1984 e março de 1985. A crise sucessória desdobrou, no plano político, a crise econômica subterrânea que 
se arrastava desde meados da década anterior. 

MAGNOLI, Demétrio. O mundo contemporâneo. 
ed. 2. São Paulo: Atual, 2008. 

 
Considerando as estratégias gerais de Gorbachev para superar os obstáculos estruturais e retomar o 
crescimento econômico da União Soviética, assinale a alternativa. 
a) A Perestroika e a Glasnost foram tentativas de Gorbachev de revitalizar a economia e promover a 

reabertura política na União Soviética. 
b) Gorbachev ampliou os gastos com a corrida armamentista, com vista a superar os Estados Unidos da 

América na conquista espacial. 
c) A Resistência militar do governo de Gorbachev impediu a adesão dos países do Leste europeu à aliança 

militar ocidental da OTAN. O Pacto de Varsóvia impediu a dissolução da URSS em 1991. 
d) Gorbachev intensificou as relações comerciais com os Estados Unidos da América, visando à 

cooperação tecnológica e comercial, com o objetivo de superar a crise interna. 
e) Gorbachev fortaleceu a “cortina de ferro”, com investimentos maciços no Pacto de Varsóvia, uma 

aliança militar soviética para conter os avanços da OTAN. 
 
06. (UNIPÊ PB/2017) Após o fim da URSS, os separatistas dessa república já lutaram por duas ocasiões 

diferentes. A primeira, entre 1994 e 1996, quando a Rússia invadiu o território vizinho, com o intuito de 
restaurar sua soberania na área, uma vez que, em 1991, os separatistas islâmicos tinham declarado 
independência. Em 1999, uma nova ofensiva russa provocou a segunda guerra entre essa república e a 
Rússia. 
O texto se refere à república 
01. da Georgia. 
02. da Armênia. 
03. do Daguestão. 
04. da Chechênia. 
05. do Azerbaijão. 

 
07. (UNITAU SP/2017) “Após a Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) utilizou 

seus recursos militares pela primeira vez em um conflito. Desde então, ela vem atuando com regularidade, 
sob mandato da ONU ou não. Discussões teóricas têm sido travadas em torno da permanência da OTAN 
após o fim da Guerra Fria, analisando sua transformação e seu novo papel em um contexto mundial 
distinto. As teorias das alianças não explicam a persistência de tal tipo de arranjo. As teorias dos regimes, 
por sua vez, vislumbram a permanência da OTAN em um contexto diverso, desde que ela consiga se 
transformar para se adaptar às novas condições”.  

BERTAZZO, J. Atuação da OTAN no pós-Guerra Fria: implicações para a segurança  
internacional e para a ONU. Contexto Internacional. vol.32 no.1 Rio de Janeiro Jan./June 2010.  

 
Sobre a OTAN, leia as afirmativas a seguir.  
I. Trata-se de uma aliança militar dos países socialistas do Leste Europeu, liderada pela URSS.  
II. Foi desativada quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sofreu seu processo de 

desintegração entre os anos de 1989 e 1991.  
III. É um tratado de aliança militar firmado em 1949 por doze países, incluindo os Estados Unidos, o 

Canadá e a maior parte da Europa Ocidental.  
IV. Com o fim da Guerra Fria, progressivamente a OTAN incorporou antigos membros do Pacto de 

Varsóvia, como Polônia, Hungria e República Tcheca.  
 
Está CORRETO o que se afirma em  
a) I, apenas.  
b) II, III e IV, apenas.  
c) III e IV, apenas.  
d) I e IV, apenas.  
e) I, II e IV, apenas.  

 
08. (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/2017) O conflito entre EUA e Cuba teria uma evolução 

dramática nos anos 60, com repercussões não apenas regionais, mas também internacionais. Os pontos 
culminantes foram a tentativa fracassada de invasão da Ilha, por parte de exilados cubanos apoiados pela 
CIA, através do desembarque na Baía dos Porcos; o bloqueio econômico de Cuba decretado pela OEA em 
1962; e, finalmente, a Crise dos Mísseis, em outubro de 1962, que quase levou a um confronto militar 
direto entre EUA e URSS.  

SILVA, Alexandra de Mello e. Revolução cubana.  
Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/ dossies/JK/artigos/ 

PoliticaExterna/RevolucaoCubana>. Acesso em: mar. 2017.  
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Uma das razões que explicam o conflito entre Cuba e Estados Unidos relaciona-se  
a) à retomada, pelo governo cubano, do território de Guantánamo, onde os Estados Unidos possuíam 

uma fábrica de armas nucleares.  
b) ao elevado número de imigrantes norte-americanos na Ilha, em busca de áreas de lazer e paraísos 

fiscais.  
c) ao confisco de bens de todos os estrangeiros residentes na Ilha, episódio conhecido como crise dos 

mísseis.  
d) à expansão das ideias da revolução cubana por todas as ilhas do Caribe, enfraquecendo a hegemonia 

dos aliados dos Estados Unidos, a exemplo da Venezuela e da Colômbia.  
e) às reformas econômicas e sociais adotadas pelo governo revolucionário cubano que afetavam, 

diretamente, interesses dos norte-americanos fixados no local. 
 
09. (INTA Inst. Superior de Tecn. Aplicada CE/2016) “Pouco antes de falecer (1924), Lênin se preocupou 

com a ‘deformação burocrática do socialismo’. Muitos operários e camponeses, líderes dos sovietes, tinham 
morrido na guerra civil ou haviam entrado para o partido e se tornado obedientes demais. Lênin estava 
preocupado porque os sovietes tinham perdido a autonomia e os funcionários do partido estavam 
acumulando muitos poderes. Principalmente o chefe dos burocratas, Stálin, considerado rude e agressivo. 
Embora não fosse profeta, Lênin adivinhava o futuro. Após a morte de Lênin, houve uma disputa de poder 
entre os dois mais importantes dirigentes soviéticos, Leon Trotski e Josef Stálin.” 

(Disponível em: http://novahistoriacritica.blogspot.com.br/2013/06/a‐ 
disputa‐entre‐stalin‐e‐trotski.html) 

 
Além da disputa pelo poder, a grande controvérsia entre Stálin e Trotski dizia respeito à: 
a) Adoção de medidas socialistas para compor o novo governo da URSS. 
b) Expansão, ou não, da Revolução Russa pelos demais países e continentes. 
c) Privatização de empresas e criação de cooperativas como os Kolkozes e Sovkozes. 
d) Criação de uma ditadura do proletariado que extinguisse as diferenças sociais no país. 
e) Utilização de métodos capitalistas que gerassem o desenvolvimento econômico russo. 

 
10. (INTA Inst. Superior de Tecn. Aplicada CE/2016) Analise a imagem a seguir. 

 

 
(Disponível em http://historiaporimagem.blogspot.com. 

br/2011/08/guerra‐fria‐em‐charges.html. Adaptado.) 
 

Nesta charge, a ideia de divisão do mundo se faz presente. Do lado esquerdo (Ocidente) encontra‐se os 
combatentes capitalistas e do lado direito (Oriente), os combatentes socialistas. Repare ao fundo de cada 
tropa, bombas atômicas com placas que dizem: “Não usar, porque o inimigo pode retaliar”. A imagem é 
uma clara referência à Guerra Fria, que permeou o cenário político e econômico mundial por muitas 
décadas do século XX. Uma das características desse período que pode ser identificada na charge é: 
a) A existência de uma preocupação, durante todo o período da Guerra Fria, de não ultrapassar os limites 

territoriais dos países envolvidos. 
b) A superioridade tecnológica e industrial dos EUA diante de uma debilitada URSS, que tentava se 

equiparar aos norte‐americanos. 
c) A utilização de armas rudimentares, principalmente, nos conflitos que envolviam países do terceiro 

mundo, que ainda não tinham acesso à industrialização. 
d) A opção, por ambas as parte, de não se envolver diretamente em conflitos que não estivessem 

diretamente ligados às questões de antagonismo ideológico. 
e) A existência do medo de um conflito atômico que “naquelas alturas” traria consequências desastrosas 

à humanidade. Embora ambos os lados fossem mesmo divergentes. 


