
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre - História 

Conteúdo: 
MUNDO PÓS GUERRA 

 GUERRA FRIA 

 ONU E INFLUÊNCIAS 

POPULISMO E DITADURAS NA AMÉRICA LATINA 

BRASIL GOLPE MILITAR 

 MILAGRE ECONOMICO 

 

Lista de exercícios 

Questão 1: 

A Guerra Fria corresponde a: 

A - Um momento da história mundial (entre 1947 a 1989) em que o mundo se dividiu em dois blocos: o 

Ocidental, liderado pelos Estados Unidos (capitalista), e o Oriental, liderado pela União Soviética (socialista). Os 

dois blocos, dentro de um sistema bipolar, disputavam a liderança econômica, política, militar e ideológica das 

várias regiões do planeta, colocando as em confronto ideológico e/ou armado permanentemente. 

B - Um mecanismo de “Guerra” voltado para um esforço conjunto de ações para promover o diálogo entre os 

dois blocos socialista e capitalista, que se estabeleceram após a II Guerra Mundial no mundo contemporâneo, no 

sentido de que as disputas fossem o mais consensual possível, sem armas. Tudo contra a intolerância. 

C - Uma forma pacífica de combate à intolerância e o desrespeito às diferenças pelos dois blocos (o capitalista e 

o socialista) que se constituíram após a II Guerra Mundial, apesar de ter ocorrido uma corrida armamentista no 

período entre 1947 e 1989. 

D - Uma Guerra marcada pelo ideal de uma força tarefa de promoção da fraternidade entre os povos, 

independentemente do sistema político adotado, fosse ele de cunho capitalista ou comunista. 

E - Um projeto visando promover um conjunto de ações voltadas para a paz mundial, onde as tensões políticas, 

econômicas, sociais e ideológicas poderiam ser resolvidas sem grandes enfrentamentos – por isso, uma Guerra 

Fria, voltada para a unidade no mundo. 

(UFAM) - Universidade Federal do Amazonas - 

Questão 2: 

Fruto direto da Guerra Fria buscou atribuir maior coesão ao bloco socialista europeu, estruturando-se como 

entidade com fins militares: 

A - O Pacto de Varsóvia. 

B - As Sociedade das Nações. 

C - Segunda Internacional. 

D - Kuomintang. 

E - União das Repúblicas Soviéticas. 

 

(UERGS) - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - 

Questão 3: 

O filme “Boa Noite e Boa Sorte” de 2005 é ambientado na década de 1950, momento em que os EUA viviam os 

dramas do macarthismo. O tema central do filme é a história do repórter Edward Murrow e seus colegas da rede 

CBS que decidem travar uma verdadeira batalha contra o senador Joseph McCarthy e expor publicamente sua 

conduta duvidosa. 

Historicamente, o macarthismo é definido como: 

A - a disputa entre democratas e republicanos pelo controle do senado norte-americano após a Segunda Guerra 

Mundial. 

B - uma política de aproximação entre EUA e URSS liderada pelos senadores democratas. 

C - a criação no senado norte-americano de um comitê para investigar atividades antiamericanas e passou a 

perseguir setores intelectuais da sociedade acusados de defenderem ideias comunistas. 
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D - ações do senado norte-americano para impedir que revoluções comunistas tivessem êxito na América Latina. 

E - campanha à presidência da república do senador Joseph McCarthy que tinha como principal plataforma a 

defesa das ideias comunistas nos EUA 

 

(UFTM/MG) Universidade Federal do Triângulo Mineiro - 

Questão 4: 

Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, afirmou em 1947: 

“Um dos modos de vida se baseia na vontade da maioria e distingue-se pelas instituições livres, pelo governo 

representativo (...)”. 

O segundo modo de vida baseia-se na vontade de uma minoria, imposta pela força à maioria (...). 

Acredito que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres que estão resistindo à subjugação 

tentada por minorias armadas ou por pressões vindas de fora.” 

(Harold Syrett, Documentos históricos dos Estados Unidos) 

O “segundo modo de vida” a que o presidente norte-americano se refere é o: 

A - comunista. 

B - neoliberal. 

C - fundamentalista. 

D - capitalista. 

E - anarquista. 

 

(PUC-MG) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 

Questão 5: 

O processo de exumação da área de influência do comunismo no mundo europeu teve como começo a 

reunificação das duas Alemanhas. Entre os diversos fatores que podemos apontar para avançar esse processo, é 

correto indicar: 

A - a intensificação da Guerra Fria na Ásia. 

B - Glasnost e Perestroika na União Soviética. 

C - o fim do Apartheid e a influência da Igreja Católica. 

D - o aumento das ações terroristas no mundo. 

 

(UFRRJ/RJ) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 

Questão 6: 

“O período que se estende entre o final da II Guerra Mundial e os nossos dias presenciou um dos fenômenos 

político-sociais mais importantes da História Contemporânea: a liquidação dos impérios coloniais inglês, 

francês, holandês, belga e português, constituídos ao longo do séc. XIX. Emergiram, assim, após uma fase mais 

ou menos prolongada de dominação europeia, os novos países da Ásia e da África que passaram a integrar a 

comunidade internacional das nações independentes.” 

LINHARES, M YEDDA – A luta contra a metrópole. São Paulo: Brasiliense, 1996. p.7. 

Sobre fatores que contribuíram para a descolonização da Ásia e África, é correto afirmar que: 

A - inexistia um sentimento nacionalista na Ásia e na África, facilitando o neocolonialismo imposto pelos países 

do bloco capitalista. 

B - se formou uma elite colonial que soube explorar o enfraquecimento da potências europeias envolvidas em 

rivalidade e guerras. 

C - havia uma elite política que se uniu à Frente para Libertação, com liderança da África do Sul, com o objetivo 

de expulsar os estrangeiros. 

D - surgiram grupos políticos que promoveram uma reforma agrária, o que desequilibrou as elites agrárias que 

estavam no poder. 

E - os países capitalistas emprestaram grandes somas de dinheiro aos novos países, que acabaram preparando-se 

para as lutas coloniais. 

 

(UERJ) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 

Questão 7: 

Preto e branco a cores 

Destino a minha vida 

Minha luta pela liberdade (...) 

Eu tenho raça e a cada farsa, a cada horror 

O meu empenho, meu braço, meu valor (...) 

O nosso herói Mandela é 

Senhor da fé, clamou o povo 

E o tigre encontra no leão 

A maior inspiração de um mundo novo (...) 

Liberdade pelo amor de Deus 



Liberdade a este céu azul 

É minha terra, orgulho meu. 

Porto da Pedra canta a África do Sul 

 

DAVID SOUZA et al. Escola de Samba do Porto da Pedra, RJ 

 

A letra do samba-enredo homenageia Nelson Mandela, líder da luta vitoriosa contra o regime de apartheid na 

África do Sul. Porém, tal como no caso da escravidão brasileira, as consequências do longo período de 

segregação não se deixaram apagar com facilidade. 

O elemento que identifica corretamente uma herança importante desses do passado, ainda presente nas 

formações sociais de ambos os países, é: 

A - desigualdade de renda 

B - legislação discriminatória 

C - exclusão cultural das minorias 

D - ausência de representação política 

 

(Unibahia/BA) - Faculdades Integradas Ipitanga - 

Questão 8: 

Sobre o que caracteriza o Mundo Contemporâneo, pode-se afirmar: 

A - A necessidade do controle de mercado fornecedor de mão-de-obra escrava, de matéria-prima e de ouro 

determinou a rivalidade franco-germânica, o que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

B - A crise de 29, proveniente da escassez de produção, contribuiu para o apoio da burguesia alemã ao projeto de 

estatização dos meios de produção, defendido pelo nazismo, como mecanismo de superação da crise econômica. 

C - A expansão do socialismo no Leste Europeu e as ações imperialistas da União Soviética e dos Estados 

Unidos, concretizadas na invasão do Afeganistão e na invasão da Baia dos Porcos, respectivamente, foram 

conseqüências da Doutrina Truman, que oficializou a Guerra Fria. 

D - A reunificação da Alemanha e a queda de Gorbachev foram imposições feitas pelos Estados Unidos ao 

mundo socialista, para fornecer-lhe a ajuda econômica, fundamental ao fim da crise social nessa região. 

E - O conflito entre judeus e árabes baseia-se na política da Autoridade Palestina em promover a destruição do 

Estado de Israel como condição básica para a formação da nação palestina. 

 

(EMESCAM/ES) - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - 

Questão 9: 

Identifique a proposição correta: 

A - A criação da ONU foi uma das conseqüências da Primeira Guerra Mundial. 

B - Lênin foi o consolidador mantenedor da Revolução Bolchevista na Rússia durante a década de 30. 

C - A Primeira Guerra Mundial atrasou o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos da América. 

D - O Plano Marchal dos ingleses e alemães permitiu a reconstrução da Europa após a 2ª Guerra Mundial. 

E - Os Estados Unidos da América organizaram o Plano Marshall para a Europa objetivando recuperar 

economicamente os países devastados pela Guerra. 

 

(UNEMAT/MT) - Universidade do Estado de Mato Grosso - 

Questão 10: 

Em outubro de 1989 o Muro de Berlim caiu e praticamente a Alemanha passava a ser um único país. Nessa data 

encerra-se uma importante fase da história contemporânea, quando os blocos Soviético e Capitalista disputavam 

a primazia mundial. Este período recebeu o nome de: 

A - Guerra Fria. 

B - Entre Guerras. 

C - Terceira Guerra Mundial. 

D - Guerra nas Estrelas. 

E - Corrida Armamentista. 

11. (Enem 2ª aplicação 2010) A gente não sabemos escolher presidente  

A gente não sabemos tomar conta da gente / A gente não sabemos nem escovar os dentes / Tem gringo 

pensando que nóis é indigente/ Inútil / A gente somos inútil  

MOREIRA, R. Inútil. 1983 (fragmento).  

O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. A 

canção foi censurada por estar associada  
a) ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar.  

b) a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular do 

presidente.    
c) à falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a conscientização da sociedade por 

meio da música.  



d) a dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira, que o regime militar 

pretendia esconder.  

e) à alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro.  

12. (Cftmg 2010) O período denominado "milagre brasileiro" estendeu-se de 1969 a 1973, promovendo o 

crescimento do PIB na média anual de 11,2% e mantendo uma inflação média anual de até 18%.  

Destaca-se como elemento estrutural da política econômica desse período a(o)  
a) postura oposicionista, que dificultou a aprovação de medidas defensoras do modelo de desenvolvimento.    

b) incremento de programas sociais, que notabilizou os indicadores sustentáveis de qualidade de vida da 

população.  

c) dependência financeira internacional estimulada por empréstimos externos garantidores da inversão de 

capitais estrangeiros.  
d) impacto provocado com a expansão das oportunidades de emprego, que possibilitou distribuir, de forma 

favorável, a renda para os trabalhadores de baixa escolaridade.  

 

13. (Fatec 2010) Considere a foto a seguir, que é uma referência da história política do Brasil da década de 

80, para responder à questão.  

 
 

Os comícios que atraíram milhares de pessoas em todo o país eram realizados em defesa  
a) da anistia aos exilados políticos.  

b) das greves dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo.  

c) das eleições diretas para presidente.  
d) da permanência dos militares no poder.  

e) de uma ação conjunta entre Brasil e Argentina para por fim à ditadura militar.  

 

14. (Cftmg 2010) A Lei da Anistia, de 1979, teve como significado político a(o)  
a) alteração na ordem constitucional para perpetuar os mecanismos de controle estatal.  

b) regulamentação legal da violência praticada pelo Estado contra os opositores do governo.  

c) engajamento da população na defesa das reformas de base propostas pelos trabalhadores e estudantes.  

d) desdobramento do processo de abertura política, marcado pelas lutas contra a limitação das liberdades 

democráticas.  
 

15. (Cftmg 2010) Analise a imagem.  
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A charge refere-se a(ao)  
a) crescimento da indústria automobilística com a desvalorização cambial, em virtude do aumento do preço da 

gasolina.  

b) fim do chamado milagre econômico brasileiro com a desestabilização econômica, levando a um agudo 

descontrole financeiro.  

c) campanha O Petróleo é nosso! promovida pelos governos militares, defendendo o monopólio estatal na 

extração do petróleo.  

d) entrada do capital estrangeiro a partir de multinacionais do ramo automobilístico, facilitando a aquisição de 

carros pela população.  

 

16. (Mackenzie 2010) A estrutura psicológica do ser humano não suporta que a dor e a angústia se 

mantenham tão vivas na memória como no momento em que ocorreram. [...] Por isso, agora, ao sairmos 

desses 20 anos difíceis e doloridos de nossa história, a lembrança de que houve irmãos nossos, nesse 

período, que perseguiam sem piedade, torturaram e mesmo mataram pessoas pelo simples fato de elas se 

oporem ao governo que se impôs ao país em 1964, parece mais pesadelo do que realidade. E, no entanto, 

esse absurdo ocorreu, aqui em nossa terra, como se um vendaval frio de loucura tivesse gelado esses 

corações. [...] Que objetivos justificam tudo isso?  
D. Paulo Evaristo Arns  

Identifique a alternativa relacionada ao contexto histórico citado.  
a) O Brasil, liderado pelos Estados Unidos, vivia guerra aberta contra o narcotráfico que, aliado às FARC, 

assolava a América do Sul, sobretudo a região de fronteira amazônica.  

b) A chamada “guerra das civilizações” entre Ocidente e Oriente ameaçava a hegemonia americana; apoiando 

ditaduras militares, os EUA procuravam deter o avanço do fanatismo islâmico na América.  

c) O mundo encontrava-se em sua ordem bipolar e os Estados Unidos procuravam, por meio do apoio a 

golpes e a regimes ditatoriais na América Latina, deter o avanço do Comunismo.  
d) O avanço da ideologia nazista pelo mundo e as pretensões imperialistas alemãs justificam as práticas 

autoritárias citadas, que garantiriam o sucesso da Doutrina de Segurança Nacional.  

e) O crescimento do Positivismo entre os líderes populistas ameaçava os ideais neoliberais das Forças Armadas, 

que tomaram o poder e implantaram um verdadeiro “terror de estado” no país.  

 

17. (Uerj 2010) O gráfico a seguir representa as variações nas exportações de produtos brasileiros, entre 

as décadas de 1960 e 1990.  
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A alternativa que correlaciona adequadamente recorte temporal, tipo de produto e contexto histórico do 

decréscimo no percentual das exportações é:  
a) 1964/1974 – café – retração da fronteira agrícola  

b) 1974/1976 – industrializado – crise internacional do petróleo  
c) 1982/1996 – agrícola – modelo de substituição de importações  

d) 1984/1992 – extrativo – estabilidade monetária  

 

18. (Pucmg 2009) "O ano era 1979. Desgastado por 15 anos de poder, o regime militar tentava aumentar sua 

base de sustentação política. Tendo assumido naquele ano, o último general-presidente, João Baptista 

Figueiredo, enviou ao Congresso uma lei que anistiava os cidadãos acusados de cometer crimes políticos 

durante os "anos de chumbo". Mas a lei incluía os chamados "crimes conexos" - um eufemismo para livrar 

torturadores do regime de processos futuros. Aprovada em agosto daquele ano, a Lei da Anistia beneficiou 

4.650 pessoas e gerou uma espécie de amnésia coletiva - os militares nunca tornaram públicos os detalhes das 

ações de repressão ao terrorismo, se aposentaram como se todos os arbítrios da ditadura fossem uma página 

virada e jamais foram legalmente cobrados pelos crimes que porventura tenham cometido.  
 

Até que, num seminário interno, de nome tão caudaloso quando prolixo (Limites e Possibilidades para a 

Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos durante o Estado de Exceção no 

Brasil), o ministro da Justiça, Tarso Genro, disse que não considerava tortura e violação de direitos humanos 

crimes políticos, mas comuns (...). Tarso Genro não pretende reabrir a Lei da Anistia, mas defende que os 

responsáveis pela tortura durante o regime militar respondam criminalmente com base na Convenção 

Internacional de Direitos Humanos, um pacto internacional feito em 1969 em São José da Costa Rica - e que 

o Brasil só assinou durante o governo Fernando Henrique Cardoso."  
(Trecho extraído da reportagem "Tortura não é crime político", veiculada na "Revista Istoé"/2023 - 13/8/2008, p. 

28-31)  

 

O debate acerca da culpabilidade e punição dos torturadores centra-se na questão de Justiça e dos 

Direitos no Brasil. Marque a afirmativa que confirma, de forma historicamente correta, essa reflexão.  

a) A Ditadura Militar, com a adoção dos atos institucionais, principalmente o AI-5, deu aos setores 

militares, que já agiam contra os grupos e indivíduos que faziam oposição ao regime, um respaldo 

institucional explícito. É justamente a impunidade dos crimes de tortura no Brasil, reforçada pela Lei da 

Anistia, que está no centro das discussões sobre a Violação dos Direitos Humanos durante o regime 

ditatorial.  
b) A Lei e a Ordem no Brasil são politicamente soberanas. O debate referente à culpabilidade e punição dos 

torturadores durante a Ditadura se assenta no próprio princípio de soberania nacional e considera o ato terrorista, 

de qualquer ordem ou base ideológica, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, sujeito à punição prevista na 

Lei.  

c) Com o esvaziamento dos partidos, sindicatos e universidade, os meios de comunicação, durante a fase dos 

"anos de chumbo", ocuparam o espaço da intelectualidade no discurso sobre Direitos e Justiça no Brasil. Como 

na reportagem atual, veiculada na revista Istoé, rádio, TV e jornais impressos promoveram o debate sobre os 

Direitos e a legalidade.  
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d) A Lei da Anistia, sancionada durante o governo do general-presidente João Baptista Figueiredo, foi criada 

como o último ato da Ditadura num novo Ato Institucional.  

 

19. (Unifesp 2009) Nos últimos anos do regime militar (1964-1985), a gradual abertura política implicou 

iniciativas do governo e de movimentos sociais e políticos. Um dos marcos dessa abertura foi:  
a) A reforma partidária, que suprimiu os partidos políticos então existentes e implantou um regime bipartidário.  

b) O chamado "milagre econômico", que permitiu crescimento acentuado da economia brasileira e aumentou a 

dívida externa.  

c) A campanha pelo "impeachment" de Fernando Collor, que fora acusado de diversos atos ilícitos no exercício 

da Presidência.  

d) O estabelecimento de novas regras eleitorais, que determinaram eleições diretas imediatas para presidente.  

e) A lei da anistia, que permitia a volta de exilados políticos e isentava militares que haviam atuado na 

repressão política.  
 

20. (Ufmg 2009) Considerando-se os fatores que contribuíram para a longevidade do regime militar no 

Brasil, é correto afirmar que foi de grande relevância:  

a) A combinação entre a ordem constitucional, amparada pela Constituição de 1967, e a arbitrariedade, 

expressa em sucessivos Atos Institucionais.  
b) A manutenção de um sistema político representativo, com eleições indiretas em todos os níveis, exceto para a 

Presidência da República.  

c) O desenvolvimento econômico-social do País, acompanhado de um constante crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB).  

d) O rodízio de lideranças políticas entre as Forças Armadas, por meio de eleições indiretas no âmbito do 

Comando Supremo da Revolução.  

 

 

Gabarito 

1. A 

2. A 

3. C 

4. A 

5. B 

6. B 

7. A 

8. C 

9. E 

10. A 

11.B 

12.C 

13.C 

14.D 

15.B 

16.C 

17.B 

18.A 

19.E 

20.A 

 

 


