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01. A Guerra Fria foi uma ordem mundial singular, pois o grau de animosidade entre as duas superpotências Estados Unidos e União 
Soviética era gigantesca que gerou uma horrenda corrida armamentista onde o arsenal atômico passou a ter índices estratosféricos. 
As ideologias eram capitalista proposta pelos Estados Unidos e a socialista União Soviética, a corrida nuclear foi de extrema intensidade 
que ocasionou a criação de tamanha quantidade de bombas atômicas que caso fossem detonadas numa suposta Terceira Guerra 
Mundial a existência humana fi caria inviabilizada. 

 Resposta: E

02. Na Guerra Fria, os Estados Unidos passaram a penetrar nos assuntos regionais da Ásia e da África com o objetivo de desarticular os 
interesses soviéticos ou nacionalistas. Essa política destruiu o governo congolês de Patrice Lumumba e criticou o pan-arabismo egípcio 
de Nasser. Os instrumentos utilizados pelos Estados Unidos se adequavam a cada realidade, podia ser pacífi co ao buscar manusear 
eleições ou violentos como o exposto no texto.

 Resposta: B

03. Com a Guerra Fria, a orientação da URSS para frear o deslocamento de intelectuais e de espiões da Alemanha Oriental (socialista) para 
a ocidental foi a construção do muro de Berlim que simbolizou essa ordem mundial. Com o Plano Marshall e o incentivo à acelerada 
industrialização, a Alemanha ocidental passou a superar a Oriental nos aspectos econômicos e no padrão de vida que repercutiu nos 
esportes. Outro fato que possibilitou o fortalecimento da Alemanha capitalista é o de que a Alemanha Oriental possui cerca de 1/3 da 
área da Ocidental, pois esta é a junção dos territórios controlados por norte-americanos, ingleses e franceses, enquanto a referente à 
URSS fi cou isolada por ser socialista.

 Resposta: E

04. A segregação racial não tinha sido destruída pela vitória dos estados do norte da Guerra de Secessão no século XIX, pois apesar da 
escravidão ter sido proibida, ou seja, implantou-se a abolição, muitos estados do sul ainda não estendiam a cidadania aos ex-escravos. 
Somente na década de 60 do século XX a sociedade norte-americana, liderada por Martin Luther King, utilizando a tática pacifi sta de 
Gandhi da desobediência civil, como o boicote a ônibus que possuíssem segregação nos bancos, passou a pressionar o parlamento a 
estender todos os direitos a todos os norte-americanos, o que foi decretado pelo presidente John Kennedy.

 Resposta: B

05. A Guerra da Coreia foi o primeiro confl ito armado após a Segunda Guerra Mundial. Ligado à Coreia do Sul estavam os Estados Unidos 
que, para defender seus interesses que tinham sido atacados pelo norte, resolveram invadir a Coreia socialista que tinha o apoio da 
URSS, e, principalmente, da China maoísta. A guerra, que ofi cialmente ainda não terminou, recuou quando ocorreu uma negociação 
que manteve a divisão no paralelo 38. A Coreia do Sul tornou-se um tigre asiático liberal, enquanto a do Norte incorporou uma ferrenha 
ditadura com uma arcaica economia, mas com forte militarismo.

 Resposta: E

06. Na Guerra do Vietnã, as forças militares norte-americanas foram derrotadas pela guerrilha rural liderada pelo socialista 
Ho Chi Min que com o apoio bélico da URSS e da China maoísta conseguiu anular as táticas militares capitalistas nas fl orestas para 
depois controlar Saigon e reunifi car o seu país expulsando e humilhando os Estados Unidos. O escândalo de Watergate promoveu a 
renúncia do presidente Nixon no seu segundo mandato porque a imprensa conseguiu provar que ele mentiu ao negar que autorizou o 
uso de escutas clandestinas no escritório do partido democrata para vencer a reeleição. O fato do uso ilegal de escutas e o da mentira 
denegriu a sua honra e a renúncia foi a opção encontrada para que não sofresse o “impeachment”. No Chile, o governo de Salvador 
Allende, democraticamente eleito, possuiu conotações nacionalistas e esquerdistas, Allende era do partido socialista chileno, o que 
preocupava os interesses norte-americanos. Allende estava pondo em prática projetos radicais como a reforma agrária e a nacionalização 
e estatização do setor minerador. Como reação, o serviço de inteligência (CIA) do Estados Unidos se aproximou do general Augusto 
Pinochet, chefe do estado maior e em 1973 promoveu um golpe de estado destituindo pela força o governo de Allende.

 Resposta: D
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07. Com o apoio norte-americano do governo de Kennedy à fracassada tentativa de se invadir Cuba e de se destruir o poder de Fidel 
Castro na Baía dos Porcos. O governo cubano se aliou a União Soviética, então governada por Nikita Kruschev, que para fortalecer 
seus interesses na América Latina inseriu em Cuba inúmeros mísseis atômicos. Essa realidade levou a uma taxa de tensão entre as 
duas superpotências que, muitos historiadores consideram o momento mais próximo da defl agração da Terceira Guerra Mundial. 
Para deleite da população mundial, as duas superpotências recuam e promovem um acordo de paz que leva à retirada dos mísseis 
nucleares soviéticos de Cuba e o respeito norte-americano à soberania socialista cubana, como consequência os Estados Unidos não 
mais buscam invadir Cuba, mas promovem um profundo isolamento econômico que gera mazelas na atualidade. Com a manutenção 
da soberania levando os Estados Unidos a liderar a sua expulsão da Organização dos Estados Americanos (OEA).

 Resposta: A

08. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Europa estava devastada, mas havia a ascensão do socialismo soviético que não 
penetrou na Europa ocidental porque os Estados Unidos repassaram uma quantidade imensa de capital para os países capitalistas, 
iniciando a implantação do Estado do bem-estar social.

 Resposta: B

09. A atuação da juventude teve no contexto dos anos 1960 importante destaque. Nos EUA e em alguns países da Europa as manifestações 
encontravam-se engajadas e buscavam questionar as ações políticas. Entre as lutas dessa juventude podemos destacar o desejo de maior 
liberdade, a ampliação de direitos civis e sociais e no caso dos EUA, também havia uma crítica a manutenção das tropas americanas 
no Vietnã. Nesse contexto se enquadra o movimento hippie que com seus slogans, “paz e amor”, “faça amor não faça guerra”, 
buscavam questionar tabus sexuais em busca de uma sexualidade livre.

 Resposta: D

10. É uma questão singular, pois pede para marcar o item falso. O momento histórico ocorrido 1953 é o da Guerra Fria onde os Estados 
Unidos buscavam a todo custo a destruição do bloco soviético, por isso a opção falsa, que é marcada, é a que mostra o apoio à União 
Soviética. As opções corretas se relacionam com o macarthismo que se caracterizou pelo fundamentalismo ideológico de caça às bruxas, 
ou seja, aos comunistas. A Doutrina Monroe foi uma política de apoio à independência da América Latina para que o imperialismo 
norte-americano se fi zesse presente no lugar do combalido colonialismo mercantilista espanhol no século XIX e esse conceito de 
crescimento dos EUA passaria, necessariamente, pela queda do governo socialismo cubano de Fidel Castro. Na Guerra Fria, os Estados 
Unidos criticavam os governos nacionalistas que colocassem os interesses de suas nações acima da defesa da geopolítica proposta por 
Washington.

 Resposta: A
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