
 

 

Tarefa 7 professor Frank 
 
01. Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial (1945) envolvendo dois países 

que adotavam sistemas político-econômicos opostos: capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas 
da Guerra Fria são? 

 
02. Discorra sobre as principais características da Guerra Fria. 
 
03. De que forma a Guerra Fria influenciou na política brasileira? 
 
04. Qual o principal objetivo do Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991? 
 
05. A “Guerra Fria” foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente do quê? 
 
06. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um 

período homogêneo único na história do mundo. [...] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de 
águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela 
situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. 
O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico 
em que houve quais acontecimentos? 

 
07. Diferencie as concepções de Estado, Governo e Nação. 
 
08. Com o final da Guerra Fria, o mundo vislumbrou o estabelecimento de uma nova Ordem Mundial, o que 

provocou muitas discussões e debates. Aponte características da Nova Ordem Mundial. 
 
09. O mundo é atualmente dividido entre países do Norte e países do Sul. Sobre essa divisão, comente suas 

características. 
 
10. Leia o texto a seguir:  

“Alguma coisa 
Está fora da ordem 
Fora da nova ordem mundial” 

(Caetano Veloso – Fora de Ordem) 
 
Em termos gerais, o quê uma ordem geopolítica mundial representa? 

 
Gabarito 
 
01. Estados Unidos e União Soviética. 
 
02. A “Guerra Fria” caracterizou-se na disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma intensa guerra econômica 
diplomática e tecnológica pela conquista de zonas de influência. Ela dividiu o mundo em dois blocos, com 
sistemas econômicos e políticos opostos: o chamado mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos; e o 
mundo socialista, encabeçado pela União Soviética. As duas superpotências, com discursos ideológicos 
distintos, exerceram grande influência na geopolítica mundial, estabelecendo o chamado “mundo bipolar”. 
Esse período foi bem tenso, pois os dois países realizaram uma grande corrida armamentista e possuíam 
tecnologia para a produção de armas nucleares. 

 
03. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou o bloco capitalista, no entanto, a partir de 1961 o 

presidente João Goulart (Jango) desenvolveu uma política externa independente do apoio das 
superpotências da Guerra Fria. Jango promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União 
Soviética, além de uma série de reformas sociais, fatos que desagradaram os investidores estadunidenses 
e a elite brasileira.  
Em 31 de março de 1964, o presidente foi deposto por um golpe militar que teve apoio decisivo da Agência 
de Inteligência dos Estados Unidos (CIA). Instalou-se no Brasil (com o total apoio do Estados Unidos) a 
ditadura militar que governou o país por duas décadas (1964 – 1985). 

 
04. O Pacto de Varsóvia consistiu numa aliança militar e econômica entre os países do Leste Europeu e a União 

Soviética. Foi o principal instrumento contra a OTAN (liderada pelos Estados Unidos). 
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05. Após a Segunda Guerra Mundial, os principais países envolvidos no confronto (França, Inglaterra, 
Alemanha, Itália e Japão) estavam com suas economias extremamente fragilizadas, apenas Estados Unidos 
e União Soviética conseguiram manter uma boa estrutura financeira após os confrontos. Os dois países 
exerceram grande influência na geopolítica global, Estados Unidos liderando o bloco capitalista, e a União 
Soviética liderando o bloco socialista. Esse período ficou conhecido como mundo bipolar. 

 
06. 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. 

 
07. Estado é o conjunto de elementos que formam um determinado território político. É composto por várias 

instituições que se caracterizam por serem públicas, ou seja, mantidas através da arrecadação de impostos 
e de usufruto de toda população (governo, hospitais, escolas etc.). 
Governo é aquele responsável por administrar o Estado. O governo é apenas uma parte do Estado, é o 
órgão responsável por geri-lo e administrar todo o seu território, bem como zelar pelos interesses das 
populações desse território. 
Nação é um conjunto de pessoas provenientes de um mesmo tronco linguístico e/ou étnico. Uma nação 
pode estar associada a um Estado, mas podem existir Estados com várias nações e nações sem estado, a 
exemplo dos curdos, que ocupam o território de vários países, e dos bascos, que ocupam a região de 
fronteira entre a Espanha e a França. 

 
08. Não existe um consenso sobre a verdadeira ordem mundial, muitos analistas apontam para a 

multipolaridade, outros apontam para a unipolaridade norte-americana e, numa terceira via mais 
consensual, surgem aqueles que defendem a unimultipolaridade 

 
09. Os países do eixo do Norte desenvolvido possuem maior PIB e renda per capita com uma população bem 

menor, flagrante da concentração de riqueza no mundo. Enquanto os países denominados de nações do 
sul, são subdesenvolvidos, apresentando os menores IDH’s. 

 
10. Uma ordem mundial representa a realidade geopolítica de um determinado período histórico ou até 

contemporâneo. Ela é a representação do equilíbrio de força entre os diferentes países, sobretudo as 
principais potências econômicas ou bélicas mundiais. 

 
 
 
 


