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Exercícios de Guerra Fria: Guerra da Coreia ao
Vietnã
1. As mudanças no panorama internacional representadas pela vitória socialista de Mao-Tsé-tung
na China, pela eclosão da Guerra da Coréia e pelas crescentes dificuldades no relacionamento
com a URSS, repercutiram na forma de tratamento dispensada pelos Estados Unidos ao Japão.
Este, de "inimigo vencido", passou a
a) Atuar como o mais forte aliado da URSS naquela região.
b) Ser a principal base de operações norte-americanas na Ásia.
c) Competir com as forças econômicas alemãs e inglesas.
d) Buscar o seu nível econômico de antes da Primeira Guerra Mundial.
e) Menosprezar o "consenso" - política de participação de pessoal, que visa à integração do
trabalhador no esquema da empresa capitalista.

2. Foi uma verdadeira histeria anticomunista nos Estados Unidos na década de 50, caracterizada
pela perseguição a artistas, intelectuais e políticos com a criação das Listas Negras e a Caça às
bruxas:
a) Doutrina Monroe.
b) Doutrina Truman.
c) New Deal.
d) Watergate.
e) Macartismo.

3. A Indochina, após a rendição japonesa, em 1945, resistiu ao retorno dos seus antigos senhores
- os franceses. Daí uma sucessão de conflitos e negociações, tais como:
I - a derrota dos franceses em Dien Bien Phu, (1954), que afastou definitivamente a hipótese de
se manter o domínio francês nessa região;
II - a divisão provisória do Vietnã em duas partes, uma comunista (Norte), e a outra capitalista
(Sul), pelos Acordos de Genebra (1956);
III - o progressivo desenvolvimento dos Estados Unidos no conflito para conter o Vietcong e evitar
a queda de toda a Indochina em poder dos comunistas;
IV - o triunfo militar norte-americano sobre os guerrilheiros comunistas, prejudicado pelas
manobras diplomáticas que entregaram aos comunistas o Vietnã do Sul. Assinale se estão
corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I, II e III
e) I, III e IV

4. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a ruptura do acordo que unira os aliados vitoriosos gerou
um ordenamento político internacional baseado na bipolaridade. Nesse contexto, crises políticas e
tensões sociais desencadearam um processo de construção do socialismo em diversos países.
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Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre a construção do socialismo no
mundo do pós-guerra:
a) Na Iugoslávia (1944-45), o regime comunista implantado pelo Marechal Tito submeteu-se à
hegemonia política e econômica soviética, o que acarretou sua expulsão do movimento dos
países não alinhados.
b) Na Tchecoslováquia (1946), o socialismo reformista, baseado na descentralização e
liberalização do sistema frente ao modelo stalinista, retomado na política de Brejnev, foi
interrompido pela repressão russa, encerrando a "Primavera de Praga".
c) Na China (1949), a revolução comunista derrubou o regime imperial e expulsou os
invasores japoneses da Manchúria, reunindo os nacionalistas, os "senhores da guerra" e
os comunistas maoístas em um governo de coalizão que instituiu uma república popular no
país.
d) Na Coréia (1950-53), a intervenção militar norte-americana impediu o avanço das forças
revolucionárias comunistas que ocupavam o norte do país, reunificando as duas Coreias
sob a tutela do Conselho de Segurança da ONU.
e) Em Cuba (1959), a vitória dos revolucionários castristas foi favorecida pela promulgação da
Emenda Platt no Senado americano, que regularizou o envio de armamentos aos
guerrilheiros contrários à ditadura de Fulgêncio Batista.

5. A Guerra do Vietnã ultrapassa os limites da luta pela libertação do domínio estrangeiro e se
insere nos quadros da Guerra Fria, quando:
a) A URSS oferece seu apoio irrestrito ao partido comunista de Ho-Chi-Minh.
b) Os EUA atuam no sentido de impedir o avanço do comunismo no sudeste asiático.
c) O regime comunista do Vietnã do Norte se alia ao regime socialista de Mao-Tsé-Tung.
d) A aliança França-EUA se consolida na luta contra a libertação da Indochina.
e) A política bem sucedida de Ho-Chi-Minh se expande por toda a península indochinesa.

6. Entre meados da década de 1950 e meados dos anos 1970, os Estados Unidos e a União
Soviética realizaram uma política de aproximação chamada "Détente". Sobre esse momento das
relações entre as duas superpotências, é correto afirmar:
a) Americanos e soviéticos assinaram tratados para controle dos arsenais nucleares e
ampliaram os contatos diplomáticos como caminho para resolver as situações de conflito
entre os dois países.
b) A aproximação entre os Estados Unidos e a União Soviética diminuiu o investimento em
armas e tecnologia, do que resultaram diversas crises na indústria militar de ambos os
países.
c) A política de "Coexistência Pacífica" fracassou, aprofundando a instabilidade nas relações
políticas internacionais.
d) A "Coexistência Pacífica" pôs fim à Guerra Fria e significou um novo período nas relações
entre os dois países, caracterizado pela competição econômica e não pelo conflito militar.
e) O relaxamento das tensões políticas entre americanos e soviéticos possibilitou a ascensão
de outras potências - tais como China, Japão e Alemanha - o que provocou, a partir dos
anos 1970 a desagregação da ordem internacional bipolar.

7. Sobre a Guerra da Coréia (1950-1953), é correto afirmar, EXCETO:
Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito.
Todos os direitos reservados.

Material de apoio do Extensivo

História
Professor: William Gabriel
a) O teatro de operações estendeu-se pelo território chinês, ficando a população submetida a
um clima de "fogo cruzado" entre os norte-americanos e russos.
b) O início do conflito está relacionado com a invasão da Coréia do sul por tropas da Coréia
do Norte sob a influência dos russos e chineses.
c) O sul da Coréia, área de influência norte-americana, tendia para o regime democrático e a
Coréia do Norte, para o regime socialista, sendo que as duas partes não conseguiram
chegar a um acordo político.
d) A Coréia era uma antiga possessão japonesa que fora ocupada durante a Segunda Guerra
Mundial e, após o conflito, com a vitória dos aliados, transformou-se em cenário da Guerra
Fria.
e) As tropas da ONU, comandadas pelo general Mac Arthur, conseguiram rechaçar os nortecoreanos, sendo, posteriormente, fixadas as fronteiras entre os dois países na altura do
paralelo 38°.

8. A intervenção dos Estados Unidos da América no Vietnã, no contexto dos conflitos militares da
Guerra Fria, tinha como propósito:
a) Evitar a reunificação do Vietnã sob o poder do governo socialista do Norte, o que
representaria a ampliação da zona de influência soviética.
b) Garantir a realização de eleições gerais e diretas em todo o Vietnã a fim de possibilitar a
desocupação militar americana da Coréia do Sul.
c) Retirar as bases militares soviéticas estabelecidas em território vietnamita com a finalidade
de pôr fim à corrida armamentista.
d) Restituir o domínio colonial francês no território a fim de salvaguardar o regime democrático
na Coréia.
e) Impedir o massacre de civis do Vietnã do Sul pelo governo socialista do Norte, que seguia
a orientação de práticas stalinistas.

9. Entre junho de 1950 e julho de 1953, transcorreu a chamada Guerra da Coréia, sobre a qual é
correto afirmar:
a) O conflito foi provocado pelos interesses expansionistas do governo sul-coreano, que
procurava estabelecer sua hegemonia político-militar na região.
b) O conflito foi provocado pela negativa japonesa em aceitar a desmilitarização imposta após
a Segunda Guerra Mundial.
c) A ameaça de uma revolução socialista levou o governo da Coréia do Sul a solicitar ajuda
norte-americana, o que provocou a reação do governo da Coréia do Norte.
d) Tratou-se de uma guerra civil que resultou na divisão da Coréia em dois Estados
independentes.
e) O conflito teve início com a tentativa de unificação da Coreia sob iniciativa do regime
comunista da Coreia do Norte, com apoio da China.

10. Entre 1961 e 1973, um total de 57.939 norte-americanos morreu no conflito da Indochina, a
mais longa e custosa guerra externa na história dos Estados Unidos. A Força Aérea dos EUA
jogou sobre o Vietnã uma tonelagem de bombas mais de três vezes superior ao que foi jogado na
Alemanha durante a Segunda Guerra.
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KEYLOR, William R. "The twentieth-century world"; an international history. New York: Oxford
University Press, 1996. p. 375.
Considerando-se a Guerra do Vietnã, é CORRETO afirmar que
a) O conflito foi motivado pela intenção do Governo norte-americano de impedir a expansão
do Comunismo no Sudeste asiático.
b) Os norte-americanos deram apoio decidido às ações de seu Governo no Vietnã e
manifestaram insatisfação quando suas tropas foram retiradas de lá.
c) Os vietnamitas que enfrentavam o exército dos EUA lutavam em condições difíceis, pois
não dispunham de apoio externo.
d) A saída das tropas norte-americanas e a subsequente derrota das forças locais próOcidente levou à divisão do Vietnã.
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Gabarito:
1. B
2. E
3. D
4. B
5. B
6. A
7. A
8. A
9. E
10. A
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