
 

 

Professor Brenner 
(GUERRA FRIA) 

 
01. A península em é caraterizada atualmente pela: 

 
 

a) existência de uma guerra civil impulsionada por diferenças étnicas.  
b) estabilidade política motivada pelo forte desenvolvimento econômico dos dois Tigres Asiáticos.  
c) disputa entre as potências globais pelo controle das jazidas petrolíferas.  
d) recente reunificação dos países que estavam separados desde a divisão nos anos 1960.  
e) tensão política produzida pela provável produção de armas de destruição em massa. 

 
02. Sobre os arranjos geopolíticos e econômicos que definem e regulam as relações entre as nações do mundo 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial, assinale o que for correto. 
01. A premissa de que um conflito bélico resultaria na mútua destruição dos oponentes fomentou o início 

de um período em que armas nucleares eram construídas no âmbito de uma corrida armamentista, 
mas não eram utilizadas. 

02. O Programa de Recuperação Europeia, implantado a partir da segunda metade da década de 1940, 
tinha como um dos objetivos recuperar mercados europeus para produtos e capitais norte-americanos. 

04. O lançamento das bases da Doutrina Truman e do Plano Marshall é considerado o marco do início do 
período que ficou conhecido como Guerra Fria. 

08. A Organização Europeia de Cooperação Econômica (Oece), inicialmente constituída para administrar os 
recursos do Plano Marshall, foi reestruturada na década de 1960, passando a se chamar Organização 
de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) devido à admissão de novos membros, não 
europeus. 

16. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foi criada pela então União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas em resposta à criação do Pacto de Varsóvia, liderado pelos Estados Unidos. 

 
03. As intensas disputas geopolíticas entre a minoria dos países do bloco socialista e a ampla maioria dos 

países capitalistas que caracterizaram o período da Guerra Fria já não estão mais presentes no cenário 
mundial atual. Entretanto, essa dualidade de regimes políticos ainda é percebida na Península das Coreias, 
onde a Coreia do Norte, socialista, se opõe politicamente frente à Coreia do Sul, capitalista, gerando um 
clima de incerteza no que diz respeito à manutenção da paz entre os dois países do Oriente. 

 
Considerando o texto, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) As duas Coreias configuravam um único território, o qual foi controlado pela China, entre os séculos 

XVII e XIX e, posteriormente, pelo Japão, de 1910 até 1945. 
b) Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi ocupada pela China, que se 

estabeleceu ao norte, e pela Rússia, que ficou na parte sul. 
c) Em 1950, as forças militares da Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul, provocando a intervenção 

direta dos Estados Unidos e da China, iniciando a Guerra da Coreia. 
d) Ao final da Guerra da Coreia, em 1953, nenhum acordo de paz foi assinado, apenas ficou definido um 

limite entre os dois territórios, o que faz com que as duas Coreias estejam, tecnicamente, ainda em 
guerra. 



Português-Vanessa 

 
 

 
2

04. Analise o mapa a seguir. 
 

 
Adaptado de: VESENTINI, J. W. 

 O Ensino de Geografia e as Mu-danças Recentes do Espaço Ge- 
ográfico Mundial. SãoPaulo: 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 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. 

 
05. Sobre o período da Guerra Fria, assinale o que for correto.  

01. A Doutrina Truman, criada pelo presidente estadunidense Harry Truman, previa que os EUA deveriam 
intervir perante ameaças comunistas no mundo, com apoio financeiro e militar.  

02. Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria e Polônia foram alguns dos países socialistas que 
estavam localizados à leste da chamada "Cortina de Ferro".  

04. Construído por comando soviético, o Muro de Berlim, que dividia a capital alemã em duas áreas (a 
ocidental capitalista e a oriental socialista), tinha o propósito de evitar a migração e o contato dos 
socialistas com a área capitalista da cidade.  
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08. A corrida armamentista foi uma característica importante deste período. Vários países tornaram-se 
potências nucleares, como China, França, Reino Unido, Alemanha e Japão, cada país defendendo seu 
alinhamento político-econômico.  

16. A contracultura foi um movimento iniciado no período de Guerra Fria, caracterizado por um 
descontentamento dos jovens ocidentais de países mais desenvolvidos em busca de mais participação 
na política e nos movimentos civis. Esse movimento se espalhou, influenciando jovens de vários 
lugares da Terra. 

 
06. O sistema capitalista é uma forma de organização social e econômica relativamente nova na história da 

humanidade. É resultado de medidas econômicas liberais que, junto com a Revolução Francesa e as 
possibilidades produtivas estabelecidas pela Revolução Industrial, permitiram que a produção e a 
distribuição de riqueza de um país deixassem de ser decididas pelo monarca e passassem a ser 
organizadas pela nacionalidade técnica e científica e autorreguladas pelas leis de mercado. 

SILVA, A. et al. Sociologia em movimento.  
1ª. ed. São Paulo: Moderna, 2013, com adaptações. 

 
Acerca do sistema capitalista e das suas contradições, assinale a alternativa correta. 
a) Considerando-se o equilíbrio social proposto pelo sistema capitalista, é correto afirmar que a economia 

desse sistema é planificada. 
b) Com sérias dificuldades de organizar soluções técnicas e científicas com base nos princípios 

capitalistas, o Estado encontrou na doutrina socialista a solução definitiva para produzir crescimento 
com justiça social. 

c) O liberalismo, autorregulado pela lei de mercado, tem sido suficiente para manter a harmonia entre as 
forças produtivas do capitalismo e evitar grandes crises econômicas. 

d) O movimento de especulação financeira, muitas vezes, gera desequilíbrio na relação entre produção e 
consumo, ocasionando a criação de bolhas, ou seja, superestimação de lucros que não se concretizam, 
o que acarreta crises. 

e) Segundo os princípios capitalistas, a burocracia é a mão invisível do mercado, enquanto a sua 
autorregulação constitui a mão visível do Estado. 

 
07. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta 

pela imediata hospitalidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante três 
décadas os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com 
todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos 
deixasse em dívida com os irmãos soviéticos – e depois com seus herdeiros russos – por cifras que 
chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade Socialista tinha um 
preço definido. 

PADURA, L. Cuba e os russos.  
Folha de São Paulo, 19 jul. 2014 (adaptado) 

 
O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo(a) 
a) busca da neutralidade política. 
b) estímulo à competição comercial. 
c) subordinação à potência hegemônica. 
d) elasticidade das fronteiras geográficas. 
e) compartilhamento de pesquisas científicas. 

 
08. A ordem geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial articulou a bipolarização do poder entre 
a) Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, com a instituição do Muro de Berlim. 
b) Rússia e China, com a instituição do protecionismo econômico. 
c) Estados Unidos e União Soviética, com a chamada Guerra Fria. 
d) Coreia do Norte e Coreia do Sul, com a deflagração da Guerra da Coreia. 
e) Estados Unidos e Reino Unido, com a proclamada Guerra ao Terror. 

 
09. 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. 
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10. O mundo está à beira de um abismo. Pela primeira vez, desde a Guerra Fria, é considerado um risco real o 
início de uma Terceira Guerra Mundial. A instabilidade econômica e política deve-se, principalmente, ao 
aumento das tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte.  

SABINO, Samuel. EUA e Coreia 
 do Norte: a falta de ética e a perda da humanidade. São Paulo: Esca-la.  

Geografia Conhecimento Prático, e. 72, 2017, p. 40-41.  
 

Considerando-se as informações do texto e os conhecimentos sobre os países destacados, é correto 
afirmar:  
a) Fatores históricos e antigos estão na raiz da animosidade desses países, todavia o agravamento das 

tensões deve-se à falta de ética dos atuais governantes.  
b) A Coreia do Norte, está localizada na porção Ocidental da Ásia e os Estados Unidos na porção 

meridional da América do Norte.  
c) A economia norte-coreana é baseada na exploração de combustíveis fósseis, sendo o principal 

fornecedor de petróleo para os EUA.  
d) A instabilidade gerada pelas provocações entre EUA e Coreia do Norte, teve início durante a Guerra 

Fria, devido à aliança entre Coreia do Norte e Japão.  
e) As mudanças geopolíticas, na última década, possibilitaram que o programa nuclear da Coreia do Norte 

fosse financiado pela China e pela Rússia. 
 
11. Guerra Fria é a denominação dada ao enfrentamento político-econômico-militar ocorrido entre os anos 

posteriores à Segunda Guerra Mundial e o início da década de 1990. A essência desse conflito foi a 
rivalidade entre dois projetos de sociedade, um capitalista, outro socialista, cada qual liderado por uma 
superpotência da época. Assinale a alternativa que identifica claramente um conflito entre essas duas 
forças opostas e presentes em cada um dos campos de disputa. 
a) Guerra da Coreia, de 1950-53. 
b) Guerra sino-vietnamita, de 1979. 
c) Guerra das Malvinas, de 1982. 
d) Guerra Irã-Iraque, de 1980-88. 
e) Guerra da Bósnia, de 1992-95. 

 
12. A Segunda Guerra Mundial destruiu parte da Europa e da Ásia. Para pagar a destruição foram usadas 

poupanças públicas, foram feitos empréstimos e as necessidades da população civil foram satisfeitas ao 
nível mínimo. 

 
Sobre esse período, podemos afirmar que 
a) a Alemanha e o Japão conseguiram manter sua autonomia baseado em acordos internacionais sobre a 

soberania das nações. 
b) a Inglaterra, por ser aliada dos estados unidos, saiu da Guerra fortificada e sem problemas de 

endividamento. 
c) a União Soviética, apesar de vitoriosa na Guerra, perdeu espaço de influência no cenário internacional. 
d) na reunião de Bretton Woods, foram criados, com influência dos Estados Unidos, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a União 
Europeia (UE). 

e) o Plano Marshall, adotado em 1948, permitiu a recuperação da economia europeia e manteve o nível 
de produção da economia americana do tempo da Guerra. 

 
13. Leia o texto a seguir: 

“[...] No verão de 1989, o americano Francis Fukuyama, vice-diretor da equipe de planejamento do 
Ministério do Exterior dos Estados Unidos, proclamou um tanto precipitado, num artigo para o magazine 
trimestral National Interest, ‘o fim da história’, sentença que se espalhou tão rapidamente quanto um raio 
e desde então é citada com muita frequência. Como se isso não bastasse, o autor fundamenta sua tese na 
ideia de Hegel de uma ‘forma definitiva’, racional, da sociedade e do Estado, que ele acredita tenha sido 
alcançada justamente na forma um pouco estranha do american way of life” (KURZ, 1992, p. 17). 
 
O contexto histórico retratado na citação é o de fim do conflito militar e ideológico denominado de Guerra 
Fria. 
 
Sobre o fim da Guerra Fria, aponte a alternativa correta. 
a) Com o fim do capitalismo e do socialismo, a história estaria restrita às práticas neoliberais globalizadas 

por meio dos equipamentos do período técnico-científico-informacional. 
b) O fim da Guerra Fria possibilitará a construção de um mundo de paz baseado num sistema de 

economia fechada entre os Estados-Nação. 
c) O fim da Guerra Fria resultou no esfriamento da tensão global entre as sociedades capitalistas e 

socialistas. Contudo, não significou o fim do socialismo, este ainda resiste em diferentes “formas” no 
século XXI. 
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d) O processo de conflito decorrido da Guerra Fria possibilitou a construção teórica de um modelo de 
organização social perfeito, baseado na promoção da maior justiça social, tendo como ação/orientação 
principal a transferência dos meios de produção para os trabalhadores organizados. 

e) Evidencia-se o fato de diminuição do poder ideológico e militar dos Estados Unidos da América, uma 
vez que o fim da Guerra Fria freou a expansão ideológica e militar dos norte americanos. 

f) I.R. 
 
14. 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.  
 

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. 
 
15. Após 59 anos de era Castro, Cuba empossa Miguel Díaz-Canel como presidente 

A Assembleia Nacional de Cuba confirmou [...] Miguel Díaz-Canel como sucessor de Raúl Castro no 
comando da ilha. Ele recebeu 603 dos 604 votos possíveis na sessão que começou às 9h locais (10h de 
Brasília) e é oficialmente o novo presidente do país. 
Díaz-Canel foi indicado [...] para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Estado, cargo que 
representa o chefe de Estado e de governo de Cuba. Ele será a primeira pessoa de fora da família Castro a 
comandar o país em quase 60 anos. Antes disso, era o primeiro vicepresidente do órgão. 

FLECK, Isabel. Folha de São Paulo. 19 abr. 2018. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/04/ 

miguel-diaz-canel-econfirmado- co-mo-sucessor-de-raul-castro-em-cu- 
ba.shtml> Acesso em: 09 set. 2018. 

 
A respeito do tema abordado na reportagem, avalie as afirmativas a seguir. 
I. O novo presidente cubano se apresenta como grande opositor da linha revolucionária e socialista e, 

mais especificamente, do processo de reforma iniciado por Raúl Castro na última década. 
II. Um dos maiores desafios do novo presidente é dar impulso à transição para um modelo de mercado 

para revitalizar a economia da ilha. 
III. Com a eleição de Díaz-Canel, Raúl Castro deixou de vez o poder em Cuba, afastando-se de todos os 

órgãos vinculados ao Partido Comunista e às Forças Armadas. 
 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) II e III, apenas. 
  

16. A Guerra Fria, conhecida pela polarização do globo entre Estados Unidos (capitalismo) e União Soviética 
(socialismo), teve como uma de suas consequências o fim das relações entre Cuba e os Estados Unidos, 
em 1961. A partir de então, a relação entre os dois países se agravou, verificando-se uma série de 
embargos econômicos e outras represálias. A respeito da Guerra Fria e das relações entre Cuba e Estados 
Unidos, analise as assertivas a seguir: 

 
I. Em 2015, houve a abertura das respectivas embaixadas como forma de restabelecer as relações 

diplomáticas entre os dois países, entretanto esse restabelecimento não foi total, já que para isso seria 
necessária a suspensão do embargo econômico imposto à Cuba bem como a devolução dos terrenos 
ocupados pela Base Naval de Guantánamo, o que depende da aprovação do Congresso americano, 
cuja maioria pertence ao partido republicano. 
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II. Durante a Guerra Fria, aconteceu a chamada Crise dos Mísseis, em 1962, quando o presidente cubano 
descobriu, mediante um voo secreto sobre os Estados Unidos, que este país abrigava mísseis nucleares 
e que havia planos de bombardeio em Cuba. O presidente cubano encarou como um ato de guerra, 
prejudicando o relacionamento entre os dois países. 

 
A respeito de tais assertivas, assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
b) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
c) As assertivas I e II são verdadeiras e a assertiva II justifica a assertiva I. 
d) As assertivas I e II são falsas. 
e) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a assertiva II não justifica a assertiva I. 

 
17. Governo cubano lançará internet de banda larga em dois bairros de Havana 

O governo cubano anunciou na noite deste domingo (31/01/2016) que está lançando um serviço de 
internet de banda larga em dois bairros de Havana como parte de um projeto piloto que visa levar às casas 
o acesso à rede. [...]. O acesso público à internet por banda larga só começou em Cuba no ano passado, 
com a abertura de pontos de wi-fi públicos que custam US$ 2 por hora. O valor equivale a cerca de um 
décimo do salário médio mensal em Cuba. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/02/1735959-governo-cubano- 
lancara-internet-de-banda-larga-em-dois-bairros-de-havana.shtml> Acesso em: 12 de jan. 2016. 

 
O atraso na expansão da tecnologia de banda larga em Havana tem como causa principal o(a) 
a) rígido controle estatal sobre os meios de comunicação, que impõe restrições em relação ao acesso aos 

serviços não controlados pelo governo. 
b) embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que gera dificuldades na criação de tecnologias de 

comunicação pelos cubanos. 
c) desinteresse de empresas de comunicação localizadas fora de Cuba, em expandir suas atividades na 

Ilha. 
d) falta de mercado consumidor para esse produto, causada por aspectos financeiros e culturais. 

 
18. Observe a charge 
 

 
(Disponível em: http://conectados9a.blogspot.com.br/2013/03/charge-da-guerra-fria.html) 

 
A charge se trata de uma representação da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma disputa pela 
superioridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. É chamada 
de Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica, travada pela conquista de 
zonas de influência. Durante a Guerra Fria, foram criadas duas grandes organizações militares. 
 
Marque a alternativa que apresenta tais organizações e suas finalidades. 
a) COMECON, para defender os interesses dos socialistas; e a OTAN, para defender os interesses dos 

capitalistas. 
b) PACTO DE VARSÓVIA, para defender os interesses dos países capitalistas; e a OTAN, para defender os 

interesses dos países socialistas. 
c) ALCA, para defender os países do Sul; e o NAFTA, para defender os países do Norte. 
d) OTAN, para defender os interesses dos países capitalistas; e o PACTO DE VARSÓVIA, para defender os 

interesses dos países socialistas. 
e) OTAN, para defender o socialismo; e o NAFTA, para defender o capitalismo. 
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19.  

 
Adaptado de thinglink.com. 

 
O cartaz acima foi utilizado como instrumento de propaganda do Plano Marshall, principal iniciativa dos 
Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados após a Segunda Guerra Mundial.  
 
Considerando a imagem e seu contexto histórico, um objetivo do governo estadunidense ao implementar 
esse plano foi:  
a) estatizar o setor industrial continental  
b) estabelecer o mercado comum europeu  
c) consolidar o bloco geopolítico ocidental  
d) preservar o interesse colonial metropolitano 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 20 

  
Dado que o Presidente eleito Donald Trump articulou uma visão coerente dos assuntos externos, 

parece que os Estados Unidos devem rejeitar a maioria das políticas do período pós-1945. Para Trump, a 
OTAN é um mau negócio, a corrida nuclear é algo bom, o presidente russo Vladimir Putin é um colega 
admirável, os grandes negócios vantajosos apenas para nós, norte-americanos, devem substituir o livre-
comércio. 

Com seu estilo peculiar, Trump está forçando uma pergunta que, provavelmente, deveria ter sido 
levantada há 25 anos: os Estados Unidos devem ser uma potência global, que mantenha a ordem mundial 
– inclusive com o uso de armas, o que Theodore Roosevelt chamou, como todos sabem, de Big Stick? 

Curiosamente, a morte da União Soviética e o fim da Guerra Fria não provocaram imediatamente esse 
debate. Na década de 1990, manter um papel de liderança global para os Estados Unidos parecia barato – 
afinal, outras nações pagaram pela Guerra do Golfo Pérsico de 1991. Nesse conflito e nas sucessivas 
intervenções norte-americanas na antiga Iugoslávia, os custos e as perdas foram baixos. Então, no início 
dos anos 2000, os americanos foram compreensivelmente absorvidos pelas consequências do 11 de 
setembro e pelas guerras e ataques terroristas que se seguiram. Agora, para melhor ou para pior, o debate 
está nas nossas mãos. 

(Eliot Cohen. “Should the U.S. still carry a ‘big stick’?”.  
www.latimes.com, 18.01.2017. Adaptado.) 

 
20. O texto identifica dois períodos distintos nas relações globais após o fim da Guerra Fria. Tais períodos 

podem ser descritos da seguinte forma: 
a) primeiro, uma fase de ordem mundial multipolarizada; depois, uma etapa marcada pela atuação russa 

e estadunidense como mediadores em áreas de conflito. 
b) primeiro, uma fase de constantes atentados terroristas na Europa; depois, uma etapa de afirmação e 

consolidação da liderança industrial-militar estadunidense. 
c) primeiro, uma fase de frequente intervencionismo norte- -americano em conflitos regionais; depois, 

uma etapa de dúvida quanto ao papel dos Estados Unidos no cenário global. 
d) primeiro, uma fase de alianças e acordos comerciais entre países europeus e latino-americanos; 

depois, uma etapa voltada à implantação de blocos econômicos regionais. 
e) primeiro, uma fase de acelerado armamentismo russo e norte-americano; depois, uma etapa de 

distensão e de estabelecimento de uma ordem mundial bipolarizada. 
 


