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Exercícios - Guerra Fria   
 

1. 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.  

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
  

O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento 
histórico em que houve:  

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira 
Guerra Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 

1930.  
d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, 

como a China e o Japão.  
e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

  

2.  Ao término da 2a Guerra Mundial, uma nova potência toma lugar ao lado dos Estados Unidos, a 
União Soviética, que adota postulados socialistas. Este novo fato gera um conflito de amplas 
proporções, que se convencionou chamar “Guerra Fria”.  

 
A expressão “Guerra Fria” se fundamentava na seguinte premissa 

a) as duas potências emergidas, após a 2a Guerra Mundial, ameaçavam constantemente o 
equilíbrio do mundo, devido às armas químicas e intimidavam, com esse poderio bélico, as 
demais nações.  

b) as duas nações, ainda durante o desenrolar da 2a Guerra Mundial, realizaram testes 
atômicos, apresentando ao mundo seu potencial bélico, intensificando essas demonstrações 
após o término do conflito.  

c) havia a ameaça de uma guerra nuclear devido o poderio bélico das duas nações, que 
evitavam se destruir, passando a se digladiar diplomaticamente e aumentar suas áreas de 
influência.  

d) era necessário que cada uma aumentasse suas áreas de influência, e para isso propagavam 
frequentemente, o mito da eminência de uma guerra nuclear que destruiria o mundo. 

  

3. Falamos a todo o momento em dois mundos, em sua possível guerra, esquecendo quase sempre 
que existe um terceiro. É o conjunto daqueles que são chamados, no estilo Nações Unidas, de países 
subdesenvolvidos. Pois esse Terceiro Mundo ignorado, explorado, desprezado como o Terceiro 
Estado, deseja também ser alguma coisa.  

(ALFRED SAUVY - Adaptado de France-Observateur, 14/08/1952) 
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Com essas palavras, o demógrafo e economista francês Alfred Sauvy caracterizou, na década 
de 1950, a expressão Terceiro Mundo. No contexto das relações internacionais a que se refere 
o texto, esse conceito foi utilizado para a crítica da: 

a) luta pela descolonização 
b) expansão do comunismo 
c) bipolaridade da Guerra Fria 
d) política da Coexistência Pacífica 

  

4. O apoio a projetos de Big Science pelo governo dos EUA, no contexto da Guerra Fria, esteve 
diretamente relacionado ao desenvolvimento do seguinte aspecto: 

a) globalização dos mercados financeiros e de trabalho. 
b) cooperação tecnológica entre países periféricos e centrais. 
c) integração entre conhecimentos científicos e mudanças demográficas. 
d) modernização dos sistemas de informação e comunicação aeroespacial. 

  

5. Leia o texto a seguir. 
  

Poetas, seresteiros, namorados, correi 
É chegada a hora de escrever e cantar 

Talvez as derradeiras noites de luar 

Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva 

Afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural  
Sei lá que mais  

Ah, sim! Os místicos também profetizando em tudo o fim do mundo 

E em tudo o início dos tempos do além 

Em cada consciência, em todos os confins 

Da nova guerra ouvem-se os clarins 

(GIL, G., Lunik 9) 
  

Esse texto faz uma evidente referência ao projeto soviético da conquista do espaço, uma vez 
que Lunik 9 foi a nave não tripulada que pousou na Lua em 6 de fevereiro de 1966. Assinale a 
alternativa que apresenta, corretamente, em qual contexto se insere esse evento da corrida 
aeroespacial. 

a) Guerra da Crimeia. 
b) Guerra do Vietnã. 
c) Guerra dos Mundos. 
d) Guerra Fria. 
e) Guerra nas Estrelas. 

  

6. Existem controvérsias a respeito da nova ordem mundial. Para uns, ela seria uni ou monopolar; 
para outros, ela seria multipolar.  
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Considere o exposto e assinale a alternativa que é indiscutivelmente correta. 
a) O poderio militar norte-americano, sem competidores, é um argumento a favor de definição 

da nova ordem como multipolar. 
b) A unificação europeia, a recuperação econômica do Japão e a enorme expansão da China são 

fatores que pesam a favor do argumento da monopolaridade da nova ordem mundial. 
c) O avanço da globalização fortalece a ideia de um mundo unipolar. 
d) O sucesso da primeira guerra do Golfo, de 1991, sugeriu momentaneamente que os Estados 

Unidos poderiam desempenhar o papel de superpotência solitária e com uma estratégia 
unilateral. 

e) O fato de alguns países – Japão, Índia, Brasil e África do Sul – pleitearem uma vaga 
permanente no Conselho de Segurança da ONU é mais um indicador da monopolaridade no 
sistema internacional. 
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