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02. E 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos (capitalista) e União Soviética (socialista) 
tentaram ampliar suas áreas de influência, pois os dois países se apresentavam como as duas 
superpotências mundiais em virtude de suas estruturas financeiras, dotavam de armas nucleares, entre 
outros fatores.  

 
04. A 

Durante a década de 1980, a economia da União Soviética estava completamente falida e isso gerou 
reflexos sobre as nações que faziam parte do bloco socialista, entre elas a Alemanha Oriental. A economia 
da Alemanha Oriental apresentava altos índices de dívidas com bancos, a infraestrutura do país estava 
sucateada e a demanda da população pela unificação da Alemanha e pelo restabelecimento da democracia 
aumentava à medida que o colapso do modelo socialista ficava evidente. Com protestos que alcançaram 
milhares de pessoas, o muro caiu oficialmente no dia 9 de novembro de 1989, quando um anúncio feito 
por engano pelo porta-voz do Partido Socialista Unificado da Alemanha sobre a abertura das fronteiras 
levou a população a mobilizar-se, lotar os postos na fronteira e, por iniciativa própria, começar a pular o 
muro e a derrubá-lo. A unificação alemã seria concluída no ano seguinte, em 1990, e o modelo socialista 
encontraria seu fim em 1991, quando a União Soviética foi dissolvida.  

 
05. D 

Compreende-se que dois países foram resultados dessas diferenças de ideologia, tendo assim, a Coreia do 
Norte, que é socialista, e a Coreia do Sul, que é capitalista  

 
07. B 

Guerra Fria é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre 
os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial 
(1945) e a extinção da União Soviética (1991), um conflito de ordem política, militar, tecnológica, nômica, 
social e ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência  

 
09. B 

Plano Marshall, ou Plano de Recuperação Europeia, foi um programa de ajuda econômica dos EUA aos 
países da Europa Ocidental após a II Guerra Mundial. O objetivo do plano era reconstruir economicamente 
os países europeus ocidentais que foram destruídos ou que sofreram perdas com a ocorrência da guerra.  
Criada em 1949, durante a Guerra Fria, a OTAN era uma aliança militar formada apenas por países 
ocidentais e capitalistas, tendo os Estados Unidos como principal líder. Essa organização tinha como 
principal objetivo inibir o avanço do bloco socialista no continente europeu, fornecendo apoio militar para 
as nações integrantes da OTAN. Em contrapartida, os países socialistas, em 1955, criaram o Pacto de 
Varsóvia, cujo objetivo era o mesmo da OTAN, no entanto, era composto por países socialistas.  

 


