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01. A Guerra Fria é a ordem mundial que caracterizou-se pela animosidade entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo 
real capitaneado pela União Soviética. Essa divergência aprofundou-se num maniqueísmo que provocou um gigantesco distanciamento 
entre a Europa Ocidental e a Oriental através da Cortina de Ferro que percorria a Europa de norte a sul. Vale salientar que o Muro de 
Berlim também representou a divisão entre capitalismo e socialismo, entretanto, sua construção é, materialmente, limitada à cidade 
de Berlim.

 Resposta: A

02. A década de 60 possuiu um brilho próprio, pois sucedeu a conservadora década de 50 através de fatos como o Maio de 68, em Paris, 
a Primavera de Praga, na ex-Tchecoslováquia, e também pelo radical movimento hippie que, ao criticar a Guerra do Vietnã, buscou a 
implantação de uma sociedade alternativa com moldes comunitários, mas sem o autoritarismo da esquerda stalinista ou maoísta. O 
susto provocado pelos hippies no mundo e, principalmente, na puritana sociedade norte-americana, deveu-se à defesa do amor livre, 
do uso de drogas alucinógenas, como o LSD, e da total distância para com a hierarquia familiar ou governamental ou a aproximação 
de ideias anarquistas, ao ponto de se afirmar que o jovem não deveria confiar em quem possuir idade maior a 30 anos. O movimento 
hippie repercutiu em várias regiões do planeta. No Brasil, inspirou artistas como Raul Seixas e o Movimento Tropicália, com Caetano 
Veloso e Gilberto Gil.

 Resposta: D

03. Após a Segunda Guerra Mundial, o conceito de cidadania passou a ser valorizado com maior intensidade, como consequência questões 
como o direito à vida, à alimentação e à infância, dentre outras, passaram a ser temas essenciais no relacionamento internacional, pelos 
menos na teoria. Essa nova mentalidade estava imbuída de anseios voltados para a harmonia dos povos e para o enfraquecimento de 
ditaduras, contudo, essa ideologia ficou subalterna aos interesses imperialistas dos USA e URSS na Guerra Fria.

 Resposta: B

04. A citação apresentada na questão faz parte do discurso do líder negro Martin Luther King que se notabilizou na luta contra o racismo 
e pela conquista de direitos civis e políticos para a população negra nos EUA, marcada pela exclusão, preconceito e violência de 
organizações como a Ku Klux Klan, que praticava atos como espancamentos, torturas e atentados contra negros, além de ações 
repressivas contra brancos ou instituições que tratavam negros de forma respeitosa.

 Resposta: A

05. A gravura mostra o presidente norte-americano Truman numa disputa pela “bola”, que é o planeta Terra, com o líder soviético Stálin. 
Essa disputa foi claramente a ordem mundial da Guerra Fria. Cada bloco lutou intensamente por seus interesses, por isso surgiram 
inúmeras instituições que buscavam anular a sua correspondente adversária, consequentemente após os Estados Unidos promoverem 
o ponta pé inicial da Guerra Fria criando a união militar dos países capitalistas com a OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, 
logo depois os Estados Unidos implantaram o serviço de espionagem com a CIA e a União Soviética com a KGB. É importante ressaltar 
que a corrida espacial está nesse contexto ao aglutinar o marketing das viagens ao espaço com o aprimoramento da tecnologia dos 
mísseis balísticos. As duas superpotências não podiam se digladiarem num confronto direto, que seria a Terceira Guerra Mundial, pois 
a quantidade gigantesca de bombas atômicas a serem deflagradas destruiria a vida humana no planeta.

 Resposta: C
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