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1. (G1 - utfpr 2018)  Na década de 1950, nos Estados Unidos, 
eram comuns livros, panfletos, informativos no cinema, 
palestras em escolas, entrevistas com cientistas em meios de 
comunicação de massa, com o objetivo de ensinar a 
população como se proteger de um ataque atômico vindo da 
União Soviética. O temor de uma guerra nuclear assolou o 
mundo durante 45 anos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta o termo como ficaram 
conhecidas as tensões nas relações internacionais entre as 
duas potências políticas e militares.  
a) Guerra do Vietnã.    
b) Guerra das Duas Rosas.    
c) Guerra Fria.    
d) Guerra das Coreias.    
e) Guerra dos Dois Mundos.     
   
2. (Mackenzie 2018)  Leia o texto abaixo. 
 
“Crescimento econômico contínuo exigia estabilidade 
política nacional e internacional. O governo democrata 
chefiado por Truman (1945-1952), sob a pressão dos seus 
partidários do Sul, dos republicanos, e do empresariado, 
abandonou suas intenções de empreender mais reformas 
sociais, favorecendo uma aliança entre empresas, governo e 
Forças Armadas com concessões limitadas à classe 
trabalhadora. Comentou Charles E. Wilson, presidente da 
General Motors, que o melhor cenário seria uma ‘economia 
permanente de guerra’”. 
 

Sean Purdy. “O século americano”. In: Leandro Karnal (org.) 
História dos Estados Unidos. 3ª ed. São Paulo: Editora 

Contexto, 2017, p. 227 
 
 
Sobre o contexto retratado pelo excerto, assinale a 
alternativa correta.  
a) A Segunda Guerra Mundial abriu oportunidades de 

crescimento econômico aos Estados Unidos. Com o 
intuito de manter tal crescimento, e diante da nova 
realidade da Guerra Fria, o governo adotou uma política 
de militarização da economia americana.    

b) O envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra 
Mundial abriu a possibilidade de investimentos em países 
europeus. A presença marcante de empresas 
estadunidenses na Alemanha, no imediato pós-Guerra, é 
o principal exemplo desses investimentos.    

c) Fundado em 1944, o FMI passou a ser o meio pelo qual os 
Estados Unidos dominaram os países após a Segunda 
Guerra Mundial. Exemplo disso foram os vultosos 
empréstimos concedidos pelo órgão a nações do sudeste 
asiático, resultando no surgimento dos “Tigres Asiáticos”.    

d) A Guerra Fria abriu oportunidades de desenvolvimento 
bélico e tecnológico aos Estados Unidos. Por isso, 
conflitos diretos entre o país e a União Soviética, além de 
constantes, se mostraram extremamente eficientes para 

a continuidade da estabilidade da economia 
estadunidense.    

e) Os esforços, movidos para a vitória na Segunda Guerra 
Mundial, resultaram em um crescimento acelerado da 
economia estadunidense. Para mantê-la, o governo 
adotou, após o conflito, uma política de juros altos, 
concessão de empréstimos facilitados e intervenções 
militares em países da América Latina.    

   
3. (Unesp 2018)  A participação norte-americana na Guerra 
do Vietnã, entre 1961 e 1973, pode ser interpretada como  
a) uma ação relacionada à defesa da liberdade, num 

contexto de expansão do anarquismo nos continentes 
asiático e africano.     

b) um recuo na política de boa vizinhança que caracterizou a 
ação diplomática e comercial dos Estados Unidos após a 
Segunda Guerra.    

c) a busca de recursos naturais e fontes de energia que 
ampliariam a capacidade de produção de armamentos 
nos Estados Unidos.    

d) o esforço de contenção da influência soviética sobre a 
China, o Japão e os países do Sul e Sudeste asiático.    

e) um movimento dentro da lógica da Guerra Fria, voltado 
ao fortalecimento da posição geoestratégica dos Estados 
Unidos.    

   
4. (Uece 2018)  No ano de 1963, John F. Kennedy proferiu 
um discurso na cidade de Berlim. Com um charmoso 
sotaque americano, ele disse a frase que entrou para a 
História: “Há dois mil anos o maior orgulho era poder dizer-
se: Civis Romanus Sum [Sou cidadão romano]. Hoje, no 
mundo livre, o maior orgulho é poder dizer-se Ich bin ein 
Berliner [Sou um berlinense]”. A visita do presidente 
americano a essa cidade ocorreu em um contexto difícil, 
iniciado em 1961, com a construção do muro que significou 
a  
a) materialização da Guerra Fria em Berlim.    
b) idealização do desenvolvimento capitalista alemão.    
c) efetivação da expansão comunista europeia em Berlim.    
d) marca da superioridade expansionista alemã.    
   
5. (Pucpr 2018)  Leia a notícia abaixo e assinale a alternativa 
que elenca CORRETAMENTE os motivos que levaram à 
separação da Alemanha em dois países diferentes 
(Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental) durante o século 
XX.  
 
Helmut Kohl, que morreu na manhã desta sexta-feira aos 87 
anos em sua casa de Ludwigshafen, [...] foi o chanceler da 
unificação alemã. [Sem ele], esse acontecimento 
fundamental para a história da Europa não se teria 
produzido no curto espaço de onze meses entre 9 de 
novembro de 1989, dia da queda do Muro de Berlim, e 3 de 
outubro de 1990, quando os seis landers da antiga República 
Democrática da Alemanha foram incorpo-rados à República 
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Federal e diretamente integrados à então chamada 
Comunidade Europeia.  
 

Fonte: Bassets, LLuís. Morre Helmut Kohl, o europeísta em 
estado puro que unificou a Alemanha. El País – edição Brasil. 

16 de junho de 2017. 
Disponível em 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/16/internacional/14
97626619_312475.html. Acesso em 12 de junho de 2017.   

a) A separação da Alemanha em dois países (República 
Democrática e República Federal) consolidou a divisão 
política do povo alemão durante o domínio nazista: no 
lado oriental, concentraram-se os partidários do Partido 
Nacional-Socialista após 1945, enquanto que o lado 
ocidental reunia a democracia cristã e os partidos liberais.    

b) A separação política do território alemão foi um 
desdobramento da Segunda Guerra Mundial, que criou 
duas zonas de influência no território europeu: uma, de 
domínio soviético, englobava a República Democrática da 
Alemanha, e outra, liderada por Reino Unido, França e 
Estados Unidos, da qual fazia parte a República Federal.     

c) A cisão política do território alemão é uma consequência 
do impasse militar gerado pela invasão de Berlim pelas 
tropas soviéticas ao Leste e pelo exército norte-
americano a Oeste daquela cidade; como nenhum dos 
lados conseguiu a hegemonia do território, a solução 
política foi a separação entre duas Alemanhas.     

d) A vitória dos Aliados na Segunda Grande Guerra levou à 
concentração do que restou do exército nazista na porção 
oriental do território alemão, reconhecido como país 
independente na conferência de Potsdam em 1948.     

e) A separação das duas Alemanhas reflete a polarização 
existente na sociedade germânica sobre a integração ou 
isolacionismo frente à União Europeia pós Segunda 
Grande Guerra, colocando, do lado oriental, os 
partidários da adesão ao bloco europeu e, no bloco 
ocidental, os defensores da soberania do estado alemão.     

   
6. (Pucrj 2018)  Sobre o impacto da Revolução Cubana nas 
relações entre os EUA e a América Latina na década de 1960, 
assinale a alternativa correta:  
a) A América Latina tornou-se o foco principal de 

preocupações militares para os norte-americanos no 
panorama da Guerra Fria neste período.     

b) Os EUA passaram a investir também em programas que 
garantissem a expansão da influência norte-americana 
por via pacífica, como a Aliança para o Progresso.     

c) Houve momentos de enfrentamento e tensão, como a 
bem-sucedida invasão da baía dos Porcos, em abril de 
1961, por forças anticastristas.     

d) A crise dos mísseis cubanos, em 1962, resultou de testes 
realizados com armas nucleares soviéticas em território 
cubano.     

e) Os EUA abandonam a política praticada até então, que 
consistia na necessidade de exportar a democracia para 
os demais povos do continente.     

   
7. (Upf 2018)  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 URSS.”   
  

(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das 
Letras,1996). 

 
 
O autor está se referindo ao período conhecido como 
Guerra Fria, cuja origem pode ser atribuída à   
a) construção de um discurso inglês e norte-americano, que 

procurou mostrar os perigos do expansionismo soviético.     
b) doutrina Trumam, que incentivou os soviéticos a 

ampliarem seu domínio político nos países do Leste 
europeu.     

c) divisão do território alemão pelas potências vencedoras 
da II Guerra Mundial e às divergências quanto à 
sovietização do Oriente Médio.     

d) assinatura do Pacto de Varsóvia, que proibiu a Iugoslávia 
de receber ajuda econômica e militar dos Estados Unidos.     

e) declaração unilateral da URSS da "Detente", que exprimia 
o desejo de buscar a coexistência pacífica entre os dois 
sistemas ideológicos.     

   
8. (Ufrgs 2018)  Considere as afirmações abaixo, sobre a 
Guerra do Vietnã. 
 
I. Os Estados Unidos envolveram-se no conflito entre o 

Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul após o chamado 
“incidente do golfo de Tonkin”, em que um de seus navios 
militares foi atacado pela marinha norte-vietnamita. 

II. Uma das justificativas para a intervenção norte-americana 
na região era a chamada “Teoria do Dominó”, que 
postulava que uma possível vitória comunista no conflito 
levaria à propagação do comunismo por todo o Sudeste 
Asiático. 

III. O conflito encerrou-se com a vitória das tropas norte-
americanas diante dos norte-vietnamitas e, 
consequentemente, com a divisão entre Vietnã do Sul e 
Vietnã do Norte que perdura até os dias de hoje. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas III.    
c) Apenas I e II.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
   
9. (G1 - ifpe 2018)   
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A tirinha acima, escrita e desenhada pelo cartunista 
argentino Quino, que teve o ápice de suas produções entre 
1964 e 1973, nos apresenta Mafalda, uma menina defensora 
da humanidade e da paz mundial, famosa por seu 
inconformismo em relação aos valores do tempo presente.  
 
Considerando a época em quem foi elaborado, o conteúdo 
da tirinha nos remete a um período histórico de   
a) fortalecimento do neoliberalismo.     
b) expansão do multilateralismo.     
c) polarização política e ideológica.     
d) ascensão da ordem mundial multipolar.     
e) aceleração do processo de globalização.    
   
10. (Enem 2018)  Os soviéticos tinham chegado a Cuba 
muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta 
aberta pela imediata hostilidade 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.     
   
11. (G1 - cftmg 2018)   

 
 

Sabendo-se que o “Quarteto Fantástico” foi publicado pela 
primeira vez nos Estados Unidos em 1965, o episódio 
reproduzido acima ocorre no contexto do(s)  
a) enfrentamento conhecido como a crise dos mísseis de 

Cuba.     
b) confrontos armados envolvendo a União Soviética e os 

Estados Unidos.     
c) conflito diplomático entre o programa espacial chinês e o 

estadunidense.     
d) embates tecnológicos protagonizados pelas maiores 

potências da Guerra Fria.     
   
12. (Espcex (Aman) 2018)  Após a 2ª Guerra Mundial, iniciou-
se um período de fortes tensões políticas que duraram até 
1989, conhecido como "Guerra Fria". Durante esse período, 
diversos conflitos foram travados, realçando a disputa entre 
o comunismo e o capitalismo. Dentre esses conflitos, o de 
maior duração, que representou uma séria derrota militar 
para o capitalismo, foi a  
a) Guerra do Vietnã.    
b) Guerra da Coreia.    
c) Guerra do Iraque.    
d) Guerra do Afeganistão.    
e) Guerra do Pacífico.    
   
13. (Espm 2018)  Nessa ofensiva, o exército do Vietnã do 
Norte atacaria as províncias do Norte do Vietnã do Sul, 
enquanto os vietcongues tentariam atacar todas as cidades 
e centros administrativos, principalmente Saigon. Ela 
ocorreu em 31 de janeiro de 1968, durante os feriados do 
primeiro dia do ano lunar vietnamita – O Tet – daí ter ficado 
conhecida como ofensiva do Tet. 

(Nelson Bacic Olic. A Guerra do Vietnã) 
 
 
Em linhas gerais os objetivos da famosa ofensiva do Tet 
eram:  
a) provocar o colapso do exército do Vietnã do Sul, abalar a 

determinação política de os EUA se manterem na guerra 
e contribuir para a intensificação de movimentos 
contrários à guerra nos EUA e em outras partes do 
mundo;     

b) liquidar definitivamente com o conflito, pois, quando da 
ofensiva, as forças norte-americanas já haviam deixado o 
território do Vietnã e a vitória dos norte-vietnamitas e 
vietcongues era inevitável;     

c) obter repercussão internacional e assim convencer o 
governo da URSS a apoiar, diretamente, o Vietnã do 
Norte e o Vietcong, com o envio de tropas;     

d) obter repercussão internacional e com isso conseguir o 
apoio direto da China por meio do envio de tropas que 
auxiliariam o Vietnã do Norte e o Vietcong;     

e) convencer a ONU a acelerar a aplicação do Tratado de 
Paris que já havia determinado a retirada dos EUA da 
guerra e o final do conflito.     

   
14. (Unesp 2018)  Analise o trecho da letra do samba “Brasil 
pandeiro”, de Assis 
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Valente, composto em 1940. 
Chegou a hora dessa 
gente bronzeada 
mostrar seu valor! 
[...] 
eu quero ver 
O Tio Sam tocar pandeiro 
Para o mundo sambar 
O Tio Sam está querendo 
conhecer a nossa batucada 
anda dizendo 
que o molho da baiana 
melhorou seu prato 
Vai entrar no cuscuz 
acarajé e abará 
Na Casa Branca 
já dançou a batucada 
[...] 
 

(Assis Valente. “Brasil Pandeiro”, 1940. Apud Antonio Pedro 
Tota. O imperialismo sedutor, 2000.) 

 
 
Esse samba pode ser considerado um exemplo  
a) da falta de criatividade da cultura brasileira, quando 

comparada com padrões e ritmos musicais da tradição 
cultural popular norte-americana.    

b) da aproximação cultural entre Brasil e Estados Unidos, 
durante a Segunda Guerra Mundial e no âmbito da 
chamada política da boa vizinhança.    

c) do esforço de divulgação da música brasileira no exterior 
durante o Estado Novo e em conformidade com a política 
varguista de rejeição a produtos culturais estrangeiros.    

d) da difusão da música brasileira no exterior, após o 
sucesso mundial da Bossa Nova e em meio ao esforço 
norte-americano de afastar a ameaça comunista da 
América.    

e) do reconhecimento internacional da importância cultural 
do Brasil no conjunto do Ocidente, no contexto da 
bipolaridade estratégica da Guerra Fria.    

   
15. (Imed 2018)  Leia o fragmento textual abaixo. 
 
“Naquele início dos anos 60, Paris vivia a febre da Revolução 
Cubana e fervilhava de jovens dos cinco continentes que, 
como Paul, sonhavam repetir em seus países a saga de Fidel 
Castro e seus barbudos, e para isso se preparavam, a sério 
ou nem tanto, em conspirações de bar”. 

Fonte: VARGAS LLOSA, Mario. Travessuras de menina má. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2006, p. 21.  

 
A partir do texto e de seus conhecimentos sobre a 
Revolução Cubana (1959), marque a alternativa correta:  
a) A Revolução Cubana (1959), mencionada no texto, contou 

com o apoio dos Estados Unidos, país que tinha interesse 
no término do domínio espanhol da Ilha, o qual durou até 
o fim da década de 1950.     

b) Fidel Castro, citado no fragmento textual, foi o principal 
líder da Revolução Cubana (1959), porém abandonou 

Cuba em 1960, deixando Che Guevara como presidente 
do país.     

c) Cuba, país que fica no istmo da América Central, ainda 
possui um governo comandado por um partido 
comunista, o que não a impediu de reatar relações 
diplomáticas com os Estados Unidos à época do governo 
de Barack Obama.     

d) No início, a Revolução Cubana (1959) não tinha 
orientação abertamente socialista. Entretanto, em 1961, 
o governo revolucionário declarou a Ilha seguidora dessa 
doutrina, o que levou às tentativas de intervenções norte-
americanas para derrubar o regime de Fidel Castro.     

e) Atualmente, não há qualquer relação diplomática entre 
Cuba e Estados Unidos, pois este não possui embaixadas 
em países com governos autoritários.     

   
16. (Uerj 2018)   

 
 
Star Trek ou “Jornada nas Estrelas”, um clássico da ficção 
científica, completou 50 anos de existência em 2016. A série 
mostrava as aventuras da tripulação da nave USS Enterprise 
no século XXIII, com mundos e raças alienígenas convivendo. 
Ao fazer analogias com situações da época, abordava 
questões sociais contemporâneas em um contexto futurista. 
 
O elenco era bem diferenciado, apresentando uma mulher 
negra, um asiático e um russo, que trabalhavam juntos e 
com papéis de destaque. O monólogo de introdução em 
cada episódio afirmava: “Estas são as viagens da nave estelar 
Enterprise. Em sua missão de cinco anos, para explorar 
novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas 
civilizações, audaciosamente indo aonde nenhum homem 
jamais esteve”. 
 

Adaptado de gamehall.uol.com.br. 
 
 
O desenvolvimento dos conhecimentos no campo da 
astronomia amplia a visão cósmica, como lembra o texto do 
físico Marcelo Gleiser, e as novas possibilidades de 
intervenção humana repercutem na produção de textos e 
filmes de ficção científica, a exemplo da série televisiva 
“Jornada nas Estrelas”. 
 
De acordo com a reportagem, os episódios da série fizeram 
analogias com situações das décadas de 1960 e 1970 ao 
tematizar os seguintes tópicos:  
a) avanço científico e controle territorial    
b) corrida espacial e diversidade étnica    
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c) uniformização cultural e expansionismo militarista    
d) globalização econômica e dominação imperialista    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões), considere o texto abaixo. 
 
Na passagem para o século XX o mundo já era praticamente 
tal como o conhecemos. O otimismo, a expansão das 
conquistas europeias, e a confiança no progresso pareciam 
ter atingido o seu ponto mais alto. E então, num repente 
inesperado, veio o mergulho no vácuo, o espasmo caótico e 
destrutivo, o horror engolfou a história: a irrupção da 
Grande Guerra descortinou um cenário que ninguém previra. 
(...) Essa escalada destrutiva inédita só seria superada por 
seu desdobramento histórico, a Segunda Guerra Mundial, 
cujo clímax foram os bombardeios aéreos de varredura e a 
bomba atômica. Após a guerra, houve uma retomada do 
desenvolvimento científico e tecnológico, mas já era patente 
para todos que ele transcorria à sombra da Guerra Fria, da 
corrida armamentista, dos conflitos localizados nas periferias 
do mundo desenvolvido, dos golpes e das ditaduras militares 
no chamado Terceiro Mundo. Quaisquer que fossem os 
avanços, o que prevalecia era a sensação de um apocalipse 
iminente. 
 

SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o século XXI. No loop da 
montanha russa. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 15-16.  
 

 
17. (Puccamp 2018)  Nas décadas de 1960 e 1970, no auge 
da Guerra Fria, os Estados Unidos  
a) patrocinaram o estabelecimento de regimes militares nos 

países latino-americanos com a tarefa de combater o 
avanço do comunismo e manter suas áreas de influência 
na região.    

b) fortaleceram a ideia de que as forças populares seriam 
capazes de vencer um exército regular nos países latino-
americanos e incentivaram a criação de focos de 
insurreição na região.    

c) foram responsáveis pela difusão de focos de guerrilheiros 
no continente latino-americano, que tinham a função de 
combater e derrubar os governos ditatoriais através de 
luta armada.    

d) procuraram enfraquecer instituições militares financiadas 
por empresários e a estruturação de uma máquina 
repressora, cujo objetivo era combater a oposição ao 
autoritarismo.    

e) apoiaram os países marcados pela defesa dos ideais 
democráticos, pela garantia da liberdade de imprensa e 
pelo respeito às instituições e partidos políticos de 
oposição.    

   
18. (Unesp 2017)  Em 1955 foi realizada na Indonésia a 
Conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado 
Movimento dos Não Alinhados. Considerando o contexto do 
Pós-Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Bandung 
expressava  

a) uma manifestação pelo reconhecimento internacional da 
hegemonia asiática sobre a economia do pós-guerra.    

b) uma ruptura com os padrões socioculturais preconizados 
pela Tríplice Aliança e pela Tríplice Entente.     

c) a resistência política contra os confrontos armados entre 
os Países Aliados e os Países do Eixo.    

d) a consolidação da influência socialista no hemisfério 
oriental, com a redefinição de antigas fronteiras políticas.     

e) a tentativa de alguns países de se manterem neutros 
diante da bipolaridade estabelecida pela Guerra Fria.     

   
19. (Espm 2017)  Um mês depois de Donald Trump causar 
alarme ao reafirmar seu apoio à decisão britânica de sair do 
bloco insinuando que outros países podem seguir o 
exemplo, seu vice, Mike Pence visitou Bruxelas, onde se 
reuniu com Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, 
nesta segunda (20) com a mensagem de compromisso. (...) 
Pence também se reuniu com o secretário-geral da OTAN e 
reiterou o apoio do governo Trump à aliança. 
 

Folha de São Paulo; 21/02/2017. 
 
 
Surgida no contexto da Guerra Fria, em 1949, a OTAN é:  
a) um programa de ajuda econômica que os EUA direcionam 

para a Europa;     
b) um programa de incentivo cultural norte-americano aos 

europeus;     
c) um programa de intercâmbio científico entre EUA e 

Europa Ocidental;     
d) uma aliança político-militar dos países ocidentais;     
e) uma aliança entre partidos políticos liberais atuantes nos 

EUA e Europa.     
   
20. (Pucrj 2017)  Ao final da Segunda Guerra Mundial, o 
antifascismo, que unira os aliados, foi rapidamente se 
esfacelando. Em pouco tempo, uma nova ordem política e 
ideológica surgiu, baseada na polarização entre americanos 
e soviéticos. Nesse contexto, diversas crises políticas e 
tensões sociais foram desencadeadas. 
 
Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta 
sobre esse período:  
a) A vitória dos revolucionários cubanos liderados por Fidel 

Castro, em 1959, foi favorecida pelos soviéticos, que 
enviaram armas e tropas de apoio aos guerrilheiros 
contrários à ditadura de Fulgêncio Batista.    

b) A revolução comunista chinesa, iniciada em 1949, 
derrubou o regime imperial e unificou o país, expulsando 
as diversas potências europeias que mantinham o país 
dividido em “áreas de influência” autônomas.     

c) A intervenção militar da ONU, entre 1950 e 1953, na 
Coréia, impediu que uma crise política se transformasse 
em uma guerra e a solução de consenso foi dividir a 
península em dois países: Coréia do Sul e Coreia do Norte.     

d) Uma série de reformas políticas na Hungria, em 1956, que 
ameaçavam retirar o país da área de influência socialista, 
fez com que a União Soviética deslocasse tropas para a 
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capital, Budapeste, restabelecendo o controle político 
sobre o país.     

e) O regime comunista implantado na Iugoslávia pelo 
Marechal Tito alinhou-se, em 1944, às propostas políticas 
e econômicas chinesas, formando, junto com a Albânia, o 
núcleo do socialismo maoista na Europa.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. Entre 1945-1989, o 
mundo viveu sob a égide da Guerra Fria, um conflito 
ideológico entre as duas potências políticas e militares, URSS 
e USA.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. O Partido Democrata 
nos EUA, ao longo da História, defendeu uma maior atuação 
do Estado no social e na economia, basta observar o New 
Deal elaborado por F.D. Roosevelt na década de 1930 e o 
“Fair Deal” implantado no governo do presidente Harry 
Truman, 1945-1952. O Partido Republicano, por sua vez, 
defendia o Liberalismo, ou seja, menor atuação do Estado. 
Conforme o texto do historiador Leandro Karnal, ocorreu 
uma pressão dos republicanos sobre o presidente 
democrata Truman que acabou adotando uma “economia 
permanente de guerra’”.   
 
Resposta da questão 3: 
 [E] 
 
A Guerra do Vietnã, assim como a Guerra da Coreia, a 
construção do Muro de Berlim e a Corrida Espacial, faz parte 
da lógica de disputa pela hegemonia mundial, entre EUA e 
URSS, no contexto da Guerra Fria.   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. A construção do 
Muro de Berlim foi um grande marco dentro da Guerra Fria, 
1945-1989. Na madrugada de 13 de agosto de 1961, o 
governo da República Democrática Alemã (Alemanha 
Oriental) iniciou a construção de um muro de arame farpado 
para separar a Berlim Ocidental da Oriental. O objetivo era 
impedir a saída dos profissionais qualificados do mundo 
oriental comunista para o mundo ocidental capitalista.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Com o término da 
Segunda Guerra Mundial em 1945, surgiu um novo contexto 
histórico caracterizado pela Guerra Fria que acabou 
dividindo vários países como Coreia, Vietnã e Alemanha. A 
Conferência de Potsdam em Julho de 1945 dividiu a 
Alemanha em quatro zonas: uma para a URSS, outra para os 
EUA, além de outras duas para a Inglaterra e França. Ainda 
teve a construção do famoso “muro de Berlim” na 
madrugada do dia 13 de agosto de 1961 erguido pela 
República Democrática Alemã (Alemanha Oriental).   

 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Visando frear a influência soviética e comunista no 
continente americano (materializada pela Revolução 
Cubana), os EUA desenvolveram a Aliança para o Progresso, 
um programa que contava com uma série de medidas 
econômicas e sociais que pretendiam ajudar os países latino-
americanos a se desenvolverem.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
Em 1946 ficou famoso o discurso de Wilston Churchill, 
Primeiro Ministro britânico, que afirmava que “uma cortina 
de ferro descia sobre a Europa” e precisava ser combatida, 
em alusão ao crescimento soviético no continente. Tal 
posicionamento foi adotado, também, pelos EUA, dando 
início à Guerra Fria.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A afirmativa [III] está incorreta porque os EUA foram 
derrotados pelos vietcongues na Guerra do Vietnã.   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. A tirinha do 
cartunista Quino através de Mafalda remete ao contexto da 
Guerra Fria caracterizado por uma bipolarização política e 
ideológica. De um lado, o capitalismo liderado pelos Estados 
Unidos e, de outro, o comunismo liderado pela URSS.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
As potências hegemônicas da Guerra Fria eram EUA, pelo 
lado capitalista, e URSS, pelo lado socialista. Todos os 
demais países, aliados desses citados, estavam numa 
posição de subordinação a eles, seja política ou 
economicamente. Isso fica claro pelo texto que acompanha 
a questão.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A história narrada no 
quadrinho aponta para o embate ocorrido no contexto da 
Guerra Fria entre EUA (liderando o bloco capitalista) e a 
(URSS liderança o bloco comunista). No quadrinho fica 
evidente a corrida espacial entre os dois países.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
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Apesar de a Guerra Fria ser caracterizada como um conflito 
ideológico, ocorrido longe dos campos de batalha, alguns 
conflitos periféricos marcaram indiretamente a disputa 
hegemônica entre Capitalismo e Socialismo mundo afora. O 
mais significativo desses conflitos foi a Guerra do Vietnã. 
EUA e URSS apoiaram lados opostos da população 
vietnamita e, após longo conflito, os EUA foram derrotados 
pelos vietcongues, tendo o Vietnã adotado o Socialismo 
como forma de governo.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
Dentro do desenvolvimento da Guerra do Vietnã, as ações 
dos vietcongues ajudaram a abalar a participação 
estadunidense na Guerra, provocando, também, a 
intensificação da formação da opinião pública contrária ao 
conflito.   
 
Resposta da questão 14: 
 [B] 
 
A música mostra um esforço pela associação entre a cultura 
americana e a cultura brasileira. Tal esforço fez parte da 
chamada Política da Boa Vizinhança, adotada pelos EUA para 
com a América Latina nas décadas de 1950 e 1960.   
 
Resposta da questão 15: 
 [D] 
 
Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e os demais 
guerrilheiros cubanos iniciaram a Revolução Cubana para 
derrubar o governo do ditador Fulgêncio Batista, que 
governava com apoio dos EUA, o que atrelava a economia 
cubana à economia estadunidense. Por conta disso, ao longo 
da Revolução, Castro e seus seguidores decidiram, num 
contexto de Guerra Fria, se alinhar com a URSS e adotar o 
Socialismo como forma de organização.    
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
[Resolução do ponto de vista da disciplina de História] 
As décadas de 1960 e 1970 fazem parte do contexto global 
da Guerra Fria. Esta, por sua vez, apresentou ao mundo, 
durante a chamada coexistência pacífica, a Corrida Espacial, 
momento no qual EUA e URSS duelaram para provar que 
lado tinha mais desenvolvimento tecnológico, através da 
tentativa de chegar ao espaço.  
Além disso, nos EUA, especificamente, as décadas de 1960 e 
1970 foram marcadas pela luta da população negra pela 
ampliação dos seus direitos civis.  
Por isso, o filme citado tratou dos assuntos apresentados na 
alternativa [B]. 
 
[Resolução do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
A alternativa [B] está correta porque ao retratar as viagens 
espaciais sob a liderança de uma equipe multiétnica, o 

seriado abordava as questões da corrida espacial e da 
diversidade étnica reportando respectivamente à questão da 
guerra fria e a temas notáveis da época como o racismo e o 
feminismo, contemporâneas nas discussões da atualidade. 
As alternativas incorretas são: [A], porque embora o avanço 
científico e o controle territorial sejam temas abordados na 
série, estes não correspondem ao comando do enunciado 
que é a diversidade étnica; [C], porque a série aborda a 
diversidade cultural e não a uniformização; [D], porque a 
série não aborda a globalização.   
 
Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
As ditaduras militares estabelecidas na América Latina entre 
as décadas de 1960 e 1970, incluindo a brasileira, foram 
incentivadas e financiadas pelos EUA, numa clara tentativa 
de impedir que partidos e políticos aliados ou simpatizantes 
do Socialismo chegassem ou permanecessem no poder.   
 
Resposta da questão 18: 
 [E] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
No contexto do mundo bipolar da Guerra Fria (Estados 
Unidos capitalista versus União Soviética socialista), vários 
países, em sua maioria subdesenvolvidos, lançaram o 
Movimento dos Não Alinhados. Isto é, um grupo de nações 
sem alinhamento com os Estados Unidos e a União Soviética, 
mantendo uma política externa mais independente. A 
primeira conferência dos não alinhados foi em Bandung, 
Indonésia, 1955. Na prática, a ideia teve pouco êxito, e no 
final das contas, a maioria dos países subdesenvolvidos teve 
influência soviética ou americana. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
A Conferência de Bandung tratou de dois temas: (1) o não 
alinhamento no contexto da Guerra Fria e (2) o 
questionamento da colonização das potências europeias 
sobre África e Ásia. A partir dela, vários países, africanos, 
principalmente, se posicionaram contra o alinhamento e a 
colonização.   
 
Resposta da questão 19: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. Quando findou a 
Segunda Guerra Mundial em 1945, começou a Guerra Fria, 
um conflito ideológico entre duas potências econômicas e 
militares, EUA (liderava o bloco capitalista) e a URSS 
(liderava o bloco socialista). Neste sentido, foram 
estabelecidos alguns tratados e alianças por esses países. É o 
caso da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) 
criada em 1949, era uma aliança político e militar dos países 
capitalistas ocidentais cujo principal objetivo era inibir o 
avanço do bloco socialista.   
 
Resposta da questão 20: 
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 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. Na década de 1950, o 
modelo socialista prevalecia no leste europeu devido à forte 
intervenção estimulada pelos representantes soviéticos e 
locais do stalinismo. Tal situação definia a instalação de 
governos interessados em proteger o interesse das classes 
trabalhadoras de cada uma dessas zonas de influência. No 
entanto, o próprio regime de base popular fora questionado 
nas ruas de Budapeste, em 1956, durante a conhecida 
“Revolução Húngara”. A Polônia manifestava crítica à 
influência da URSS dentro do país e a Hungria também 
estava insatisfeita com a forte ingerência dos soviéticos na 
política interna. Apesar da luta dos húngaros, a URSS 
restabeleceu o controle político sobre o país.   
 
   
 


