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Guerra Fria: O Mundo Bipolar 
 
1. (ENEM) 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 URSS. 
 

 (HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia 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 

30. 
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. (ENEM) Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa 
divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que 
aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco 
oriental. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do 
oeste europeu, os EUA e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político 
e econômico que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. 
 
Essa divisão europeia ficou conhecida como: 

a) Cortina de Ferro. 
b) Muro de Berlim. 
c) União Europeia. 
d) Convenção de Ramsar. 
e) Conferência de Estocolmo. 

 
 
3. (FGV) Em junho de 1947, o governo dos EUA passou a implementar um projeto de 
reconstrução da Europa denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a seguir NÃO é uma causa 
desse plano: 

a) o temor trazido pela criação do Mercado Comum Europeu (MCE); 
b) o deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os EUA e sua crescente 

influência sobre os países europeus; 
c) a necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o seu principal credor, os 

EUA, que lhe forneceram desde alimentos até materiais bélicos durante a II Guerra 
Mundial; 
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d) a necessidade de se reconstruírem as cidades e de recuperarem a indústria e a 

agropecuária europeia, devastadas durante a II Grande Guerra; 
e) o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem capitalista na Europa 

Ocidental e, assim, impedir a expansão do socialismo no continente. 
 
 
4. (UFES) Em agosto de 1961, na "Conferência Econômica e Social de Punta Del Este", o 
presidente John Kennedy apresentou aos países latino-americanos o projeto da "Aliança para o 
Progresso", o qual previa, em linhas gerais, o aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições 
democráticas, mediante a autodeterminação dos povos, a aceleração do desenvolvimento 
econômico e social dos países latino-americanos, a erradicação do analfabetismo e a garantia 
aos trabalhadores de uma justa remuneração e adequadas condições de trabalho. 
 
Situando a "Aliança para o Progresso" no contexto das relações internacionais vigentes no Pós-
Guerra, constatamos que sua criação se deveu ao desejo do governo norte-americano de: 

a) bloquear a acentuada evasão de capitais latino-americanos, resultante da importação 
maciça de bens de consumo japoneses e das altas taxas de juros pagas aos países 
integrantes do "Pacto de Varsóvia" por conta dos empréstimos contraídos na década de 
50. 

b) conter o avanço dos movimentos revolucionários na América Latina, reafirmando assim a 
liderança exercida pelos EUA sobre o Continente, numa conjuntura de acirramento da 
Guerra Fria por conta da Revolução Cubana. 

c) desviar, para a América Latina, parte dos investimentos previstos no "Plano Global de 
Descolonização Afro-Asiática", em virtude das revoluções socialistas de Angola e 
Moçambique, que tornaram a posição norte-americana na África insustentável. 

d) impedir que a República Federal Alemã, país de orientação socialista, firmasse acordos 
com a finalidade de transplantar tecnologia nuclear para o Terceiro Mundo, a exemplo do 
que havia ocorrido no Brasil sob o governo JK. 

e) reabilitar os acordos diplomáticos entre os EUA e os demais países latino-americanos, que 
haviam sido rompidos quando da invasão de Honduras e do Equador pelas tropas norte-
americanas, fortalecendo assim a OEA. 

 
 
5.  (UNICAMP) “Para muitos norte-americanos, Vietnã é o nome de uma guerra, não de um país. 
Os vietnamitas parecem figuras sombrias, sem nome nem rosto, vítimas desamparadas ou 
agressores cruéis. A história começa apenas quando os Estados Unidos entram em cena.” 
 
(Adaptado de Marvin E. Gettleman et. alli (Ed.), Vietnam and America: a documented history. New 

York: Grove Press, 1995, p. xiii.)  
 
Esse desconhecimento dos norte-americanos quanto a seus adversários na Guerra do Vietnã 
pode ser relacionado ao fato de os norte-americanos: 

a) promoverem uma guerra de trincheiras, enquanto os vietnamitas comunistas 
movimentavam seus batalhões pela selva. Contando com um forte apoio popular, os 
Estados Unidos permaneceram por anos nesse conflito, mas não conseguiram derrotar os 
vietnamitas.  
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b) invadirem e ocuparem o território vietnamita, desmantelando os batalhões comunistas 

graças à superioridade americana em treinamento militar e armamentos. Apesar do apoio 
popular à guerra, os Estados Unidos desocuparam o território vietnamita.  

c) desconhecerem as tradições dos vietnamitas, organizados em torno de líderes tribais, que 
eram os chefes militares de seus clãs. Sem ter um Estado como adversário, o conflito se 
arrastou e, sem apoio popular, os Estados Unidos acabaram se retirando.  

d) encontrarem grande dificuldade em enfrentar as táticas de guerrilha dos vietnamitas 
comunistas, que tinham maior conhecimento territorial. Após várias derrotas e sem apoio 
popular em seu próprio país, os Estados Unidos retiraram suas tropas do Vietnã.  

e) terem investido muito no sistema de inteligência no pré-guerra para estudar melhor o 
terreno e os conhecimentos locais para não serem pegos de surpresa. 

 
 
6. (ENEM) O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, entre as décadas de 1980 e 1990, gerou 
expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos 
e pela multipolaridade. 
 
O panorama estratégico do mundo pós-guerra Fria apresenta:  

a) o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao 
extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de 
drogas e o crime organizado. 

b) o fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o 
que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeu e asiático, que tinham sido 
palco da Guerra Fria. 

c) o desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões 
assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), com maior envolvimento de países emergentes. 

d) a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito 
nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca 
desse perigo. 

e) a condição dos EUA como única superpotência, mas que se submetem às decisões da 
ONU no que concerne às ações militares. 

 
 
7. (UFBA) Durante o governo Dutra (1946-1951) a política externa brasileira sofreu mudanças em 
relação à praticada durante o Estado Novo. Neste caso, podemos dizer que a 
afirmativa incorreta sobre as características da política externa é:  

a) No contexto da Guerra Fria, o Brasil se alinhou aos EUA, como medida para impedir a 
influência da URSS sobre os países do continente. 

b) A assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). 
c) A participação na criação da Organização dos Estados Americanos (OEA), através da 

assinatura da Carta de Bogotá. 
d) O fim das relações diplomáticas com a União Soviética. 
e) A adoção de uma política externa distante da influência dos EUA, com o objetivo de 

desenvolver uma política imperialista brasileira junto aos países subdesenvolvidos, em 
especial na América Latina. 
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