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 1) Em 1945 com o término da 2ª Guerra Mundial, o Bloco Capitalista liderado pelos 

Estados Unidos teve sua área de ação reduzida pela ampliação do Bloco Socialista. 

Relacionado a este contexto, julgue os itens. 

 

( ) A expressão Guerra Fria é utilizada para caracterizar o confronto político, militar, 

econômico e ideolégico entre os EUA e a URSS, envolvendo seus respectivos aliados. 

( ) O Plano Marshall (1947) propunha-se a fornecer ajuda bélica aos países europeus e 

garantiu a influência inglesa. 

( ) A URSS não permitiu que os países socialistas da Europa participassem do Plano 

Marshall, surgindo daí a expressão "Cortina de Ferro". 

( ) A OTAN em 1949 surgia como um tratado militar que visava preservar a Europa 

Ocidental dentro da esfera de influência norte-americana. 

( ) O Pacto de Varsóvia em 1955 reunia a URSS e as Democracias Populares da Europa 

Centro-Oriental (com exceção da Iugoslávia) criando uma segurança coletiva e 

mantendo a unidade da Europa Oriental dentro da esfera soviética. 

 

2) “Um dos exemplos do estado de pânico total que dominou a sociedade norte-

americana naqueles anos iniciais da década foi a *cruzada anticomunista* que levou o 

nome de Macarthismo por causa do senador Joseph MacCarthy”. (Dea Fenelon, A 

GUERRA FRIA,1983) 

Explique o que foi o Macarthismo e as suas relações com a Guerra Fria. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

3) Na fase Pós-Guerra emergiram e se consolidaram dois grandes blocos rivais, 

liderados pelos EUA e a URSS, originando a Guerra Fria. Discorra sobre as diferenças, 

apenas do ponto de vista econômico, entre Estados Unidos e União Soviética. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

4) “Guerra improvável, paz impossível”. Em que esta frase de Raymond Aron ilustra as 

relações americano-soviéticas de 1945 a 1989? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5) No contexto da bipolarização comandada pelos Estados Unidos da América e União 

Soviética, levantou-se na Alemanha, em 1961, o "Muro de Berlim". Em 1989 ele foi 

derrubado. Qual o significado da sua construção e de sua queda, para o cenário 

internacional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

6) Destaque o principal episódio que marcou as tensões entre Estados Unidos e União 

Soviética e deixou o mundo aflito com a possibilidade de uma guerra nuclear. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

7) Explique o que foi o Plano Marshall e o sua relação com a Guerra Fria. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

8) As diferenças entre capitalismo e socialismo criaram um tempo de tensão mundial 

conhecido como “guerra fria”. Explique este fato histórico e as consequências que ele 

trouxe. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

9) Dentro da órbita mundial, quais os fatores que levaram a URSS a um processo de 

queda política e econômica até a sua fragmentação e extinção. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10) Um aspecto fundamental da Guerra Fria (com o fim da Segunda Guerra Mundial 

em 1945) foi a reorganização das alianças internacionais e o recrudescimento das 

relações entre nações que pouco tempo antes estavam aliadas. De um lado estava a 

União Soviética, parte significativa da Europa Oriental e a China (após 1949), e do 

outro lado, a Europa Ocidental com o apoio explícito dos Estados Unidos, Canadá e os 

governos dos países da America Latina. Assim, a Guerra Fria representou uma busca 

permanente pelo equilíbrio de poder entre as duas potências globais. Mesmo que a 

disputa nunca tenha resultado em um conflito bélico direto entre os Estados Unidos e a 

União Soviética, em outros continentes como a África, a Ásia, a América Latina e no 

Caribe, a Guerra Fria foi marcada por conflitos armados prolongados, passando a se 

incorporar à geopolítica das lutas anticoloniais e de libertação nacional. 
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a) Identifique dois países asiáticos com os quais os Estados Unidos estiveram 

envolvidos diretamente em conflitos militares depois de 1945. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Cite três países africanos de língua portuguesa que iniciaram processos de libertação 

nacional na década de 1960. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) Explique as razões apresentadas pelos Estados Unidos para a invasão da Baía dos 

Porcos (Cuba), em abril de 1961. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11) Explique o que foi o Plano Salte e qual seu impacto na sociedade brasileira. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12) O chamado governo democrático de Getúlio Vargas (1951-1954) ocorreu em um 

contexto mundial de tensão causado pela Guerra Fria. Explique sucintamente como 

Vargas tentou conciliar os interesses decorrentes deste conflito na política brasileira. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

BOM TRABALHO! 


