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Simulado sobre Guerra Fria e seus desdobramentos 
Concurso Professor de História 

 
01. (Ano:2017/Banca:IFB) Abaixo, reproduzimos trechos de dois poemas que abordam o           
otimismo socialista diante da vitória do Exército Vermelho sobre os nazistas em Stalingrado             
(julho de 1942 - fevereiro de 1943). 
Tua Pátria de louros e martírios, 
o sangue no teu esplendor nevado, 
o olhar de Stalin sobre a neve 
tingida com teu sangue, Stalingrado. 
(“Novo canto de amor a Stalingrado” – Pablo Neruda) 
As cidades podem vencer, Stalingrado! 
Penso na vitória das cidades, que por enquanto é apenas uma fumaça subindo do 
Volga. 
Penso no colar de cidades, que se amarão e se defenderão contra tudo. 
Em teu chão calcinado onde apodrecem cadáveres, 
a grande Cidade de amanhã erguerá a sua Ordem. 
(“Stalingrado” – Carlos Drummond de Andrade) 
A aliança capitalista-comunista contra o nazismo foi decisiva para a vitória contra o nazismo              
e para a sobrevivência da democracia. Contudo, podemos afirmar que esta encerra também             
uma contradição. Todas as opções abaixo apontam aspectos importantes dessa          
contradição, EXCETO: 
a) salvo o breve período de união contra o inimigo comum, as duas ideologias              
mantiveram-se em campos opostos durante todo o século XX. 
b) o capitalismo precisou superar, ao longo do século XX, a crise econômica (depressão) o               
nazifascismo e a guerra e, ao final das mesmas, enfrentar a URSS, que emergia do conflito                
como superpotência antagonista. 
c) a URSS foi instrumento indispensável à vitória contra o nazi-fascismo, garantindo, com             
isso, a permanência e a autonomia das diversas nacionalidades que a compunham. 
d) a vitória da URSS impôs um desafio ao capitalismo e, ao mesmo tempo, forneceu-lhe o                
principal argumento para a sua ofensiva: o medo. 
e) a vitória da URSS sobre a Alemanha nazista representou, de um lado, a vitória do regime                 
instalado com a Revolução e, paradoxalmente, a salvação do próprio capitalismo, ao            
difundir a ideia de planejamento econômico.  
 
02. (Ano:2017/Banca:CESPE) Com relação às ditaduras estabelecidas na América Latina          
no contexto da Guerra Fria, assinale a opção correta. 
a) Após um primeiro momento de perseguições aos adversários políticos, os governos            
autoritários conseguiram anular as oposições. 
b) Os golpes de Estado que instituíram as ditaduras latino-americanas interromperam a            
longa tradição de experiência democrática dos países onde foram estabelecidas. 
c) Os golpes de Estado que instituíram as ditaduras latino-americanas interromperam a            
longa tradição de experiência democrática dos países onde foram estabelecidas. 
d) A abertura política na maioria dos países latino-americanos aconteceu nos anos 80 do              
século XX, momento de crescimento econômico internacional. 
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e) Em resposta à Revolução Cubana e à Crise dos Mísseis, os Estados Unidos da América                
adotaram uma política externa de combate ao comunismo, apoiando grupos          
latino-americanos interessados em conter o avanço do socialismo na América. 
 
03. (Ano:2018/Banca:CESPE) Com relação à nova ordem mundial instituída ao fim da            
Segunda Guerra Mundial, julgue o item subsequente. 
 
Após a Segunda Guerra Mundial, levantes populares em vários países da Europa Oriental             
instalaram regimes socialistas que se aliaram à União Soviética, compondo o Pacto de             
Varsóvia. 
 
Certo  Errado 
 
 
04. (Ano:2018/Banca CESPE) A história da República brasileira foi marcada por rupturas            
institucionais. Com relação às crises na República, julgue (C ou E) o seguinte item. 
A Guerra Fria marcou profundamente a política brasileira durante a experiência liberal, entre             
1945 e 1964. A aproximação do Brasil com os Estados Unidos da América resultou na               
ilegalidade do Partido Comunista, alijado das eleições para a formação da Assembleia            
Constituinte de 1946.  
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2016/Banca FCC) Considere o texto e os itens abaixo.  
O fato básico e crucial, que nunca é demais repetir, é que o sistema da Guerra Fria é                  
altamente funcional para as superpotências, e é por isso que ele persiste, apesar da              
probabilidade de mútua aniquilação no caso de falha acidental, que ocorrerá mais cedo ou              
mais tarde. A Guerra Fria fornece um arcabouço onde cada uma das superpotências pode              
usar a força e a violência para controlar seus próprios domínios contra os que buscavam um                
grau de independência no interior dos blocos – apelando à ameaça da superpotência             
inimiga, para mobilizar sua própria população e a de seus aliados. 
(CHOMSKY, Noan. Armas estratégicas, Guerra Fria e Terceiro Mundo. In: THOMPSON,           
Edward (org.). Exterminismo e Guerra fria. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 190) 
 
I. Apregoando que, por trás dos sandinistas estavam os soviéticos, os EUA garantiam             
moralmente perante a humanidade o seu direito de agredir a Nicarágua. 
II. A URSS invadiu o Afeganistão alegando que a suposta presença norte-americana            
naquele país representava uma ameaça para os soviéticos. 
O texto e os itens permitem afirmar que Chomsky defende a ideia de que, para os                
norte-americanos e os soviéticos, a  
a) ideologia da Guerra Fria foi muito conveniente, pois justificava as agressões a países do               
Terceiro Mundo e nada mais fazia do que contribuir para manter a dominação sobre esses               
países.  
b) Guerra Fria foi muito importante, pois manifestava o conteúdo das novas relações             
internacionais no plano de integração entre Ocidente e o Bloco Soviético e da dominação do               
Terceiro Mundo.  
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c) dominação dos países do Terceiro Mundo esteve relacionada à reconstrução da Europa             
durante a Guerra Fria pois contribuía para restabelecer as relações de controle econômico             
sobre eles.  
d) adoção de uma política de distensão, entendimento e cooperação no contexto da Guerra              
Fria foi muito conveniente pois possibilitou a dominação dos países do Terceiro Mundo             
pelos dois blocos.  
e) substituição da política de confronto dos EUA com a URSS por uma política de               
coexistência pacífica durante a Guerra Fria foi muito importante pois favoreceu a divisão do              
Terceiro Mundo entre as superpotências.  
 
06.(Ano:2015/Banca:CESPE) O século XX é considerado o século das revoluções. A partir            
de 1917, quando a autocracia czarista foi derrubada, as utopias engendradas pelo século             
XIX buscaram materializar-se. A rigor, as revoluções se universalizaram, indo da Europa à             
Ásia, da América à África. Relativamente às revoluções do século XX, julgue (C ou E) o item                 
subsequente. 
 
A Revolução Cubana, iniciada em 1956 sob a liderança de Fidel Castro, tinha caráter              
comunista e contou com o apoio logístico e político do Partido Socialista Popular (futuro              
Partido Comunista) para se consolidar nas montanhas de Sierra Maestra. 
 
Cerrto  Errado 
 
07. (Ano:2015/Banca:NUCEPE) O século XX foi marcado por conflitos de diferentes           
matizes, principalmente após a 2ª Guerra Mundial. Sobre esse período, podemos afirmar            
corretamente, EXCETO que  
a) a Guerra do Vietnã, que durou entre 1967 e 1975, teve início quando as tropas do Vietnã                  
do Norte invadiram Saigon, capital do Vietnã do Sul. Considerada a maior derrota militar dos               
Estados Unidos no século XX, teve entre seus motores de reação a guerrilha, a militância               
pacifista e a cobertura crítica da imprensa.  
b) na União Soviética, o governo de Mikhail Gorbatchev implantou a glasnost no campo              
político e a perestroika na área econômica, decisões que evidenciaram a crise do             
“socialismo real” naquele país, contribuindo para seu esfacelamento político.  
c) na década de 1950, os Estados Unidos implantaram a política conhecida como             
macarthismo, que restringiu-se ao apoio financeiro para a reconstrução das economias           
europeias, devastadas após a 2ª Guerra Mundial.  
d) a Queda do Muro de Berlim, em 1989, é considerada a metáfora do fim da Guerra Fria, e                   
repercutiu no mundo inteiro, com o fim de diversos regimes socialistas do Leste Europeu,              
tendo repercutido até nas eleições presidenciais brasileiras, ao promover um discurso de            
descrédito às esquerdas brasileiras. 
e) a Revolução Cubana, na década de 1950, combateu o governo de Fulgêncio Batista e               
implantou um governo dirigido pelo Partido Comunista na América Central.  
 
08. (Ano:2018/Banca:CESPE) Na sociedade atual, não há dúvida alguma que não é            
absolutamente normal, porque é uma situação forçada, mas na sociedade futura será            
completamente normal, porque será livre. Mas, mesmo agora, [ela] estava no seu direito;             
sofria, e isso constitui, por assim dizer, os seus fundos, o seu capital, do qual tinha o pleno                  
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direito de dispor. É claro que na sociedade futura não existirá o capital; mas a sua profissão                 
poderá ser designada por outro nome e regulada de maneira racional e normal. Pelo que se                
refere pessoalmente a Sófia Siemiônovna, nos tempos atuais, eu considero o seu            
procedimento um enérgico e concreto protesto contra a estrutura da sociedade, e respeito-a             
profundamente por isso. 
Fiódor M. Dostoiévski. Crime e castigo. São Paulo: Martin Claret, 2013, p. 406. Publicação              
original: 1866 (com adaptações). 
Considerando as ideias do fragmento de texto antecedente como referência inicial, julgue (C             
ou E) o item a seguir, a respeito de significativas transformações sociais e políticas              
ocorridas ao fim do século XIX e ao longo do século XX. 
 
A Guerra Fria ficou caracterizada por certa estabilidade, além de padrões previsíveis de             
confrontos. Os Estados Unidos da América e a União Soviética enfrentavam-se           
indiretamente por meio de seus satélites e zonas de influência, mas, paradoxalmente,            
evitavam que conflitos locais fugissem ao controle e alcançassem proporções mundiais. 
 
Certo Errado 
 
09. (Ano:2018/Banca:CESPE) Com relação à nova ordem mundial instituída ao fim da            
Segunda Guerra Mundial, julgue o item subsequente. 
 
A invasão da Tchecoslováquia, em 1968, pelas tropas do Pacto de Varsóvia evidenciou a              
crise então vivenciada pelo sistema socialista. 
 
Certo  Errado 
 
10. (Ano:2018/Banca:CESPE) Considerando que a Guerra Fria marcou a segunda metade           
do século XX, pautando e condicionando, em certa medida, as relações internacionais            
durante sua vigência, julgue o item subsequente, acerca desse período.  
 
Durante a Guerra Fria, os Estados foram obrigados a se alinhar a um dos dois blocos                
político-econômicos existentes.  
 
Certo  Errado 
 
 
 
 
 
GABARITO 
 
01. c 
02. e 
03. errado 
04. errado 
05. a 
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06. errado 
07. c 
08. certo 
09. certo 
10. errado 
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