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;
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)A Corrida Espacial foi um dos acontecimentos mais espetaculares da Humanidade, no entanto, o objetivo não era apenas explorar o universo.
Assinale a alternativa que expressa quais eram outros propósitos da Corrida Espacial:
a) Desenvolver mísseis intercontinentais e construir um escudo que protegesse cada nação dos mísseis do país inimigo.
b) Canalizar o patriotismo e desviar a atenção dos cidadãos para os problemas que decorriam da Guerra Fria.
c) Criar uma central de inteligência e espionagem que permitisse conectar com todos os aliados e combater os inimigos das duas potências.
d) Entender o funcionamento da Terra e de todo o Sistema Solar com o objetivo de colonizá-lo caso ocorresse uma guerra nuclear.
5)"O Chile apresentava uma oportunidade única para demonstrar ao mundo que o socialismo era capaz de triunfar usando via eleitoral e pacífica. Nisto consistia sua atração e sua importância política para todo mundo, especialmente para as forças de esquerda."
(Adaptado de “La Guerra Fría en America Latina”. Historia1Imagem. Publicado em 25.06.2007. Consultado em 30.11.2020).
Quais foram as consequências da eleição de Salvador Allende, para a presidência no Chile, em 1970?
a) Instituição de um governo de caráter popular que seria reeleito em 1974.
b) Reconhecimento do governo Allende pelas forças conservadoras tanto interna como externamente.
c) Na América Latina, se verificam eleições de governantes de partidos de esquerda.
d) Nacionalização de empresas estrangeiras e apoio dos Estados Unidos às Forças Armadas chilenas.
6)Observe atentamente o cartaz abaixo:
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"Os povos do mundo estão esperando pelo desarmamento e pela paz”. V. Govorkov, 1962.
Texto 2
A Crise dos Mísseis, em outubro de 1962, foi o momento onde Estados Unidos e União Soviética estiveram mais perto de um conflito nuclear. O presidente Kennedy fez um pronunciamento nacional pela televisão para informar ao publico sobre o desenrolar da situação em Cuba, sua decisão de colocar este país em “quarentena” e as consequências globais se a crise continuasse. “Será a política desta nação considerar qualquer míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer nação do Hemisfério Ocidental, como um ataque da União Soviética aos Estados Unidos, exigindo uma resposta retaliatória completa contra a União Soviética.”(Adaptado: https://history.state.gov/milestones/1961-1968/. Consultado em 08.12.2020).
Sobre a Crise dos Mísseis é correto afirmar:
a) Foi um conflito diplomático onde a União Soviética esteve disposta a ceder em suas posições muito mais que os Estados Unidos como retrata o cartaz acima.
b) Tratou-se de uma manobra político-militar onde os Estados Unidos contornaram, através da diplomacia e do Conselho da ONU, sem precisar recorrer à ameaças militares.
c) A fala de Kennedy na televisão desmente o cartaz acima, pois mostra que o mandatário 
americano também pensava em encontrar uma solução pacífica para o confronto.
d) O impasse foi resolvido com cessões de ambas as partes: os soviéticos não colocaram mísseis em Cuba e os americanos retiraram armas de médio alcance da base que possuíam na Turquia
7)O Muro de Berlim dividiu a cidade em duas partes durante 28 anos, separando famílias inteiras e, em última análise, um país. Para o mundo, ele se transformou num símbolo da Guerra Fria.
Escolha a alternativa que explica a razão do Muro de Berlim ser um símbolo da Guerra Fria.
a) A construção, realizada com o apoio dos soviéticos, separava não só a cidade, como duas maneiram bem distintas de pensar a política e a economia.
b) O Muro de Berlim foi edificado devido a uma das milhares de crises entre americanos e soviéticos que disputavam o território alemão.
c) Sem poder conter a fuga de pessoas entre as duas cidades, o governo de Berlim Ocidental, capitalista, decide construir uma barreira física na cidade berlinesa.
d) Como ocorreram milhares de fuzilamentos nas suas paredes por ambos os governos, o Muro acabou simbolizando a divisão mundial.
8)“A Cúpula da Islândia (1986) foi também um verdadeiro marco na superação da Guerra Fria. Pela primeira vez, os líderes das duas superpotências, Ronald Reagan e Mikhail Gorbatchov, declararam publicamente a sua disposição de destruir armas já existentes. Tais medidas, negociadas e postas em prática mais tarde, foram o começo de um relacionamento de confiança entre as duas partes”.
(https://www.dw.com/pt-br/1986-encontro-reagan-gorbatchov-marca-fim-da-guerra-fria/a-297464. Consultado em 9.12.2020).
Em que medida a distensão nuclear cooperou para o fim da Guerra Fria?
a) O compromisso entre os dois países permitiu diminuir o poder bélico das duas potências e assim aumentar a confiança entre os dois líderes.
b) Esses acordos não tiveram nenhuma importância, pois a Guerra Fria terminou de maneira precipitada e descontrolada, com a Queda do Muro de Berlim e o desmoronamento da União Soviética.
c) Através do acordo de limitação de armas de médio alcance, as duas potências sinalizaram ao mundo uma postura diferente da que vinha sido tomada até então abrindo espaço para demais mudanças políticas.
d) A destruição de armas nucleares de médio alcance acabou com vários empregos tanto nos Estados Unidos e União Soviética, onde a crise foi pior e acabou gerando o golpe de Estado que substituiu a Gorbatchov.
9)Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas (CPAQ) marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris, em janeiro de 1993, após cerca de duas décadas de negociações na Conferência do Desarmamento em Genebra, a CPAQ entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a I Conferência dos Estados-Partes na CPAQ, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um “momentoso ato de paz”. Disse: “O que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum respeito por si mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais”. BUSTANI, J. M. A Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas: trajetória futura. Parcerias Estratégicas, n. 9, out. 2000.
O que a Convenção representou para o cenário geopolítico mundial?
A)Esgotamento dos pactos bélicos multilaterais.
B)Restrição aos complexos industriais militares.
C) Enfraquecimento de blocos políticos regionais.
D)Cerceamento às agências de inteligência estatal.
E)Desestabilização das empresas produtoras de munições.

