
 

 

  Disciplina: Geografia                         Aluno (a): 

Professor (a): Junior                                              Ano: 8º                 Data: ____/____/2020 

 Valor total: 1,2  

ATIVIDADE AVALIATIVA DE GEOGRAFIA 

Estudo Dirigido – EXERCÍCIOS: GUERRA FRIA 
 
1 - (0,1) Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial (1945) envolvendo dois 
países que adotavam sistemas político-econômicos opostos: capitalismo e socialismo. Os dois países 
protagonistas da Guerra Fria são: 
 
a) Estados Unidos e Japão.      d) Alemanha e França. 
b) Inglaterra e União Soviética.      e) Estados Unidos e União Soviética. 
c) União Soviética e Itália. 

 
 

2 - (0,1) O Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, teve como principal objetivo: 
 
a) Reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN. 
b) Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. 
c) Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. 
d) Consolidar a influência socialista na Europa Ocidental. 
e) Consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. 
 
 
3 - (0,1) A “Guerra Fria” foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da: 
 
a) Polarização do mundo em dois blocos político-militares, entre as duas guerras mundiais. 
b) Polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria. 
c) Polarização do mundo em dois blocos político-militares, após a Segunda Guerra Mundial. 
d) Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão. De um lado a Inglaterra, 
Rússia, Estados Unidos e França de outro. 
e) A disputa das áreas árticas e antárticas, após a Segunda Guerra Mundial. 
 
 
4 - (0,1)  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 União Soviética. 
                                                                               HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia 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 1930. 



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. 
 
 
5 - (0,1) "É lógico que os EUA devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder 
econômico normal no mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz.”.  (Plano 

Marshall 5. VI. 1947) 
 
Esse plano 
 
a) assegurava a penetração de capitais norte-americanos no continente europeu, sobretudo em sua parte oriental. 
b) garantia, aos norte-americanos, o retorno a uma política isolacionista, voltada unicamente para os seus 
interesses internos. 
c) pretendia deter as ameaças soviéticas sobre os países do Oriente Médio, cuja produção de petróleo era vital 
para as economias ocidentais. 
d) era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa arrasada pelo pós-guerra. 
e) representava uma tomada da tradicional política da "boa vizinhança" dos EUA em relação à América Latina. 
 
 
6- (0,1)  "... foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A paz era impossível 
porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Um sistema só poderia 
sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham 
acumulado tamanho poder de destruição, que se acontecesse um conflito generalizado seria, com certeza, o 
último...” 
 
O texto descreve uma problemática que, na história recente da humanidade, 
 
a) identifica as tensões internacionais durante a Revolução Russa. 
b) ilustra as relações americano-soviéticas durante a Guerra Fria. 
c) caracteriza o panorama mundial durante a Guerra do Golfo Pérsico. 
d) revela o perigo da corrida armamentista durante a Revolução Chinesa. 
e) explica os movimentos pacifistas no Leste Europeu durante a Guerra do Vietnã. 
 
 
07 - (0,1) Em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria? 
 
a) No final da 1ª Guerra Mundial, quando ocorreu a expansão do socialismo para quase todos os países da 
América. 
b) No momento seguinte ao final da 2ª Guerra Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética entraram em 
disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica. 
c) No final da década de 1980, com a crise do socialismo no leste europeu. 
d) No começo do século XX, com o rápido crescimento industrial e tecnológico da União Soviética e dos 
Estados Unidos. 
 
 
08- (0,1)  Quais os dois sistemas econômicos que entraram em conflito durante a Guerra Fria? 
 
a) Socialismo e Comunismo. 
b) Comunismo e Coletivismo. 
c) Capitalismo e Anarquismo. 
d) Socialismo e Capitalismo. 
 



09- (0,1) Qual das alternativas abaixo explica melhor a expressão "Guerra Fria". 
 
a) Guerra entre EUA e URSS onde as batalhas ocorreram em áreas de clima frio. 
b) Guerra ocorrida na década de 1950, entre EUA e URSS, em que ocorreu uso de armas nucleares. 
c) Disputa ideológica entre os Estados Unidos (capitalismo) e a URSS (socialismo) sem guerras de fato, ou 
seja, sem embate militar direto entre os dois países. 
d) Disputa ideológica entre Alemanha e Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. 
 
 
10 - (0,1) Quais os dois blocos militares que se formaram durante a Guerra Fria e quais países os lideraram? 
 
a) OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte (liderada pelos Estados Unidos) e Pacto de Varsóvia 
(liderada pela União Soviética). 
b) OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte (liderada pelos Estados Unidos) e Benelux (liderada 
pela Bélgica). 
c) Pacto de Varsóvia (liderada pela União Soviética) e Tríplice Aliança (liderada pela Alemanha) 
d) Tríplice Entente (liderada pelo Reino Unido) e OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte (liderada 
pelos Estados Unidos). 
 
 
11 - (0,1) Um dos símbolos da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. Qual das alternativas abaixo 
explica a existência desse muro? 
 
a) O Muro de Berlim foi construído na década de 1940 para impedir a invasão da capital alemã pelo exército 
aliado. 
b) A Muro de Berlim foi uma linha imaginária para dividir as duas Alemanhas (uma socialista e outra 
capitalista). 
c) Em 1961 foi construído o Muro de Berlim, para dividir a cidade em duas partes: uma capitalista e outra 
socialista. 
d) O Muro de Berlim foi construído, com financiamento soviético, ao redor da cidade para proteger a capital 
alemã da influência capitalista. 
 
 
12 - (0,1) Entre as guerras resultantes da política bipolarização das duas grandes potências EUA e URSS, pode-
se citar a que envolve: 
 
a) católicos e protestantes. 
b) sul-africanos e ingleses. 
c) cubanos e soviéticos. 
d) estadunidenses e vietnamitas. 
e) soviéticos e judeus. 
 
 
 
 


