
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - História 

Conteúdo: 
PÓS GUERRA 

 ÍNDIA  

 CHINA 

 VIETNÃ 

NEOLIBERALISMO 

 PERESTROIKA E GLASNOST 

 QUEDA DO MURO DE BERLIM 

BRASIL: A NOVA REPÚBLICA 

 ABERTURA E O INÍCIO DA REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

Lista de exercícios 

03. (UEL) As mudanças no panorama internacional, representadas pela vitória socialista de Mao Tsé-Tung na 

China, pela eclosão da Guerra da Coréia e pelas crescentes dificuldades no relacionamento com a URSS, 

repercutiram na forma de tratamento dispensada pelos Estados Unidos ao Japão. Este, de “inimigo vencido”, 

passou a: 

a) atuar como o mais forte aliado da URSS naquela região; 

b) ser a principal base de operações norte-americanas na Ásia; 

c) competir com as forças econômicas alemãs e inglesas; 

d) buscar alcançar seu nível econômico do antes da Primeira Guerra Mundial; 

e) menosprezar a política de participação do pessoal, que visa à integração do trabalhador no esquema da 

empresa capitalista. 

04. (FATEC) A Guerra do Vietnã – símbolo da resistência do povo vietnamita – submeteu as forças militares 

americanas à sua mais fragorosa derrota. Para os vietnamitas, a presença americana no Sudeste da Ásia apenas 

substituía as forças colonialistas da: 

a) França 

b) Inglaterra 

c) Holanda 

d) Bélgica 

e) Alemanha 

10. (FUVEST) Qual das seguintes afirmações explica, sucintamente, o fim da URSS? 

a) O regime entrou em colapso porque os dirigentes estavam desmoralizados, desde as denúncias de 

Kruchev no XX Congresso do Partido. 

b) O regime deixou de ser sustentado pelo Exército, adversário tradicional do Partido Comunista. 
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c) A vitória militar dos EUA na Guerra Fria tornou inviável a manutenção do regime. 

d) O colapso do regime deveu-se à crise generalizada da economia estatal, combinada com o fracasso da 

abertura controlada de Gorbachev. 

e) Os líderes soviéticos abandonaram a crença no socialismo e decidiram transformar a URSS em um país 

capitalista. 

. (Pucmg) "Se muitos impérios foram declarados ao longo dos últimos 2.000 anos, só agora o conceito (de 

império) está se realizando integralmente, pois é a primeira vez que se vê uma forma verdadeiramente 

ilimitada de poder, que ultrapassa a própria noção de Estado." 

 

Essa frase abre o livro "Empire", recentemente publicado nos Estados Unidos, de autoria de Antonio 

Negri e Michael Hardt. Tal afirmação, quando associada à análise da nova ordem mundial globalizada, 

permite CONCLUIR: 

a) O avanço de partidos ultra-radicais em vários países tem ameaçado as liberdades democráticas, propondo a 

concentração do poder nas mãos de regimes de força. 

b) As disputas por ampliação de suas áreas de influência tem levado as potências dominantes a se armarem, 

aumentando o nível de tensão internacional. 

c) A esfera pública tem absorvido cada vez mais o espaço privado, inibindo as formas de manifestação da 

individualidade e levando à massificação cultural. 

d) A constituição de um mercado global integrado tem garantido ao grande capital internacional uma liberdade 

de ação que se sobrepõe aos interesses nacionais. 

 

5. (Pucmg) Em 1989, o líder soviético Mikhail Gorbatchev visita a ilha de Cuba. Nos tempos da 

Perestroika, o presidente russo tem como meta: 

a) reaproximar o líder cubano do governo norte-americano com o objetivo de derrubar o bloqueio econômico 

imposto à ilha caribenha. 

b) convencer Fidel Castro a abrir o regime para garantir o ingresso de Cuba na nova ordem mundial capitalista. 

c) informar ao dirigente cubano a retirada dos investimentos soviéticos em Cuba, devido à grave crise econômica 

em curso na URSS. 

d) integrar a URSS à nova Organização Latino Americana de Solidariedade patrocinada pelo ditador Fidel 

Castro. 

 

6. (Pucpr) Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, a "perestroika" buscou criar nova economia na URSS e 

a "Glasnost" buscou abertura política. Desapareceu a URSS e foi criada a CEI (Comunidade de Estados 

Independentes). Na política externa, o resultado mais importante das reformas no Leste Europeu foi: 

a) o aumento do poderio bélico americano com a "Guerra nas Estrelas". 

b) a militarização do Japão em função das ameaças da Coréia do Norte. 

c) o enfraquecimento da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

d) o fim da Guerra Fria. 

e) a reestruturação do Pacto de Varsóvia. 

 



7. (Pucsp) Entre os vários episódios rebeldes e movimentos questionadores presentes no final dos anos 60, 

podem-se destacar 

a) a Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia; os Panteras negras, nos EUA. 

b) o peronismo, na Argentina; o cardenismo, no México. 

c) o movimento estudantil, no Brasil; o bolchevismo, na URSS. 

d) o movimento hippie, nos EUA; os camisas negras, na Itália. 

e) a rebelião estudantil de maio de 68, na França; a campanha pelo petróleo, no Brasil. 

 

8. (Uece) O ano de 1998 foi marcado pelas constantes crises nas Bolsas de Valores no mundo todo. Com 

relação à influência dessas crises sobre a situação social dos diversos países, pode-se afirmar 

corretamente: 

a) a crise tem-se abatido indistintamente sobre todos os países ocidentais, tanto europeus quanto americanos. 

b) na América Latina, África e Ásia têm predominado o desemprego e a recessão, enquanto nos EUA a 

estabilidade econômica se mantém. 

c) somente alguns países da Ásia, denominados "Tigres Asiáticos", conseguiram fugir das oscilações financeiras 

da crise. 

d) os EUA tem sido o país onde a crise das Bolsas tem produzido os mais graves efeitos, aumentando o 

desemprego e a criminalidade. 

 

9. (Uff) Com o estabelecimento da chamada globalização, observa-se a quebra das barreiras protecionistas 

entre países e dos sistemas de regulação econômica nacionais. 

Assinale a opção que melhor reflete este processo. 

a) Um dos efeitos positivos da hegemonia norte-americana na América Latina é o apoio à consolidação do 

Mercosul, em razão das vantagens oferecidas pela ALCA. 

b) A globalização implica, necessariamente, o fim dos estados-nação. 

c) A reação ao processo de globalização, nos anos 90, foi iniciada pela política de unificação da antiga URSS. 

d) A globalização é a versão atualizada da Guerra Fria em que EUA e URSS continuam a deter a hegemonia 

política. 

e) Brasil e Argentina vivenciaram, recentemente, em suas relações comerciais, conflitos decorrentes da tensão 

entre dois blocos econômicos distintos: o Mercosul e a ALCA. 

 

10. (Ufmg) A Perestroika é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista da 

antiga URSS. 

Considerando-se esse processo de transformação, é CORRETO afirmar que: 

a) a opção pela interdependência entre o aparelho do Estado e o aparelho partidário foi importante para o fim do 

autoritarismo vigente na esfera das instituições sociais e políticas. 

b) o incremento da indústria de armamentos, em razão da posição hegemônica da URSS na Guerra Fria, gerou 

recursos importantes para a implementação de novas estratégias econômicas. 

c) a Glasnost, como abertura democrática, abriu caminho para a reforma do Estado e para discussões ideológicas 

e assegurou transformações básicas na economia soviética. 

d) o crescimento da economia soviética nos anos 80 deste século, a taxas bastante elevadas, impulsionou o 

processo de transformação do sistema socialista na URSS. 

 



11. (Ufmg) O ano de 1989 representou o ápice da crise do socialismo real. 

Considerando-se os desdobramentos dos acontecimentos desse ano, é CORRETO afirmar que, 

a) na Alemanha, apesar da queda do Muro de Berlim, a reunificação foi adiada, em razão do enorme 

desequilíbrio econômico e social entre as regiões oriental e ocidental. 

b) na China, se iniciou um processo de reforma do Estado que possibilitou a democratização das estruturas de 

poder pela adoção do pluripartidarismo, de eleições livres e da abertura da imprensa. 

c) na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia e na Romênia, os governos foram derrubados e reformas políticas 

e econômicas liberalizantes começaram a ser adotadas. 

d) na Tchecoslováquia, na Hungria e na Romênia, se iniciaram movimentos de reforma do Estado em direção à 

construção de um novo socialismo, mais humanista e pluralista. 

 

12. (Ufmg) Considerando-se a fragmentação territorial da ex-Iugoslávia, é CORRETO afirmar que esse 

processo 

a) foi um desdobramento dos choques entre as diversas nacionalidades que, até então, compunham o País. 

b) decorreu da queda da Monarquia, responsável pela unidade política e pela integridade territorial do País. 

c) resultou da luta da Sérvia, apoiada pela Bósnia, contra Montenegro, de população majoritariamente 

muçulmana. 

D) derivou da resistência da Federação à política de Tito, que transformou o País em uma República Social 

Democrata. 

 

13. (Ufpe) Sobre as várias propostas de reformas na economia e na política, na antiga União Soviética, 

uma foi fundamental para mudanças radicais nessa sociedade. Quanto a isso, assinale a resposta correta. 

a) Gorbatchev, através do seu projeto de reformas para a União Soviética, a glasnost, conseguiu estabilizar a 

economia russa e democratizar as instituições. 

b) As reformas introduzidas na antiga União Soviética, por Boris Ieltsin, depois de eleito presidente da recém-

criada Federação Russa em 1991, aceleram a transição do socialismo para o capitalismo. 

c) A crise social e econômica que atingiu a URSS, no final da década de 1980, é atribuída à competição militar 

com a China, sua arqui-rival, e à corrida espacial com a Europa. 

d) O principal fator que desencadeou o desmoronamento do Império Soviético foi o relaxamento do controle do 

Estado sobre a imprensa. 

e) É inegável que a falta de relacionamento político com o ocidente e a perestroika proposta por Gorbatchev 

foram fundamentais para que a Rússia mergulhasse na crise atual. 

 



14. (Ufpi) Leia, com atenção, a seguinte afirmação. 

 

"O neoliberalismo reinterpreta o processo histórico de cada país: os vilões do atraso econômico passam a 

ser os sindicatos e junto com eles, as conquistas sociais..." 

            (Emir Sader) 

 

Tal afirmação se configura diretamente como uma: 

a) crítica à inexpressiva conscientização política dos sindicatos. 

b) defesa dos ideais da direita, na elaboração e preservação de políticas públicas. 

c) reação à política neoliberal, que menospreza as reivindicações dos sindicatos. 

d) ampliação do conceito de cidadania social a toda população brasileira. 

e) resultante do acordo estabelecido entre os países ricos e os menos favorecidos. 

 

15. (Unirio) A partir de 1989 com a queda do Muro de Berlim, instaurou-se um novo mundo baseado em 

novas relações econômicas e geopolíticas, que não mais trazia a marca da divisão leste-oeste e nem mais o 

velho confronto entre o bloco capitalista e o socialista. 

                (VICENTINO, Cláudio. HISTÓRIA GERAL. São Paulo, Scipione, 1997, p.462) 

 

A globalização, mobilizada pela eliminação do obstáculo socialista representado pelo Muro de Berlim, 

passou a empreender novos estímulos como o(a): 

a) fechamento das fronteiras nacionais ao capital especulativo, o investimento maciço na indústria e a proteção 

do emprego. 

b) fortalecimento do "Estado de bem-estar", o desenvolvimento de políticas públicas e a intensificação de 

barreiras protecionistas. 

c) formação de blocos econômicos supra-nacionais, a busca do "Estado mínimo" e a eliminação dos 

protecionismos. 

d) formação de blocos regionais, a intensificação da produção industrial e uma forte barreira ao capital 

especulativo. 

e) criação de moeda única globalizada, o fortalecimento do padrão-ouro e a ampliação do papel do Estado 

protecionistas. 

 

16. (Unirio) Em meio à globalização econômica e à política neoliberal, convivemos recentemente com o 

caso do México, em 1994-95. A crise mexicana, ou o que se denominou "efeito tequila" (hot money), 

resultou: 

a) de investimentos maciços na indústria mexicana, gerando a rápida valorização do peso, moeda forte local. 

b) do descompasso econômico entre o México e os países da América Latina, criando o fortalecimento industrial 

mexicano. 

c) da supervalorização do dólar, enquanto moeda-padrão, afetando as economias periféricas dependentes dos 

EUA. 

d) da fuga de imensos capitais especulativos que migraram, afetando a solidez econômica local. 

e) da miséria em que se encontra o México diante dos outros países latino-americanos muito mais estáveis e 

sólidos 

 



17. (Fatec) Da forma como foi previsto no Tratado de Assunção, assinado em 1991 e confirmado 

posteriormente, o  Mercosul chegou ao estágio definitivo, marcado para se iniciar em 1 de janeiro de 1995. 

Sobre o Mercosul pode-se afirmar: 

a) Este passa a contar com uma estrutura administrativa própria, um governo com poderes acima dos países. 

b) As empresas do bloco poderão associar-se para troca de conhecimentos sobre a tecnologia de produção mais 

avançada, em busca de maior produtividade, melhor qualidade e menor preço; mas não poderão voltar a 

concorrer no mercado internacional. 

c) Apesar de um maior fluxo comercial entre os países do Bloco, as pessoas não poderão deslocar-se de um país 

a outro para trabalhar pois, de outro modo, os trabalhadores de um país sofreriam a concorrência dos 

desempregados dos outros países. 

d) As empresas terão a possibilidade de atender a um mercado consumidor muito maior. Afinal, quatro países 

diversificarão sua economia, o que permitirá que os produtos cheguem aos consumidores sem o pagamento de 

tarifas de importação e sem burocracia. 

e) Os países que fazem parte do Mercosul não são desenvolvidos economicamente como o Canadá, os Estados 

Unidos, a Alemanha ou o Japão, que são países do chamado Primeiro Mundo; por isso mesmo, a quantidade de 

recursos econômicos existentes na região pode ser desprezada. 

 

18. (Fatec) Sobre o fim da União Soviética afirma-se: 

 

I - Em 1985, o líder Mikail Gorbachev assumiu o cargo de secretário geral do partido comunista e atingiu 

o poder máximo na União Soviética. Ele fazia parte de uma nova geração de líderes comunistas que 

defendiam uma profunda reforma política e econômica para tirar a União Soviética da estagnação. 

II - Gorbachev foi pressionado pela liderança tradicional do partido comunista (a chamada "linha dura") 

devido às experiências liberalizantes, e pelos liberais, por acharem as reformas lentas demais. No primeiro 

grupo encontrava-se Valentin Pavlov, primeiro ministro desde janeiro de 1991, e no segundo grupo 

encontrava-se Boris Ieltsin, presidente da República Russa, fervoroso defensor da rápida introdução da 

economia de mercado. 

III - No dia 25 de dezembro de 1991, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi substituída pela 

velha bandeira czarista branca, azul e vermelha. Gorbachev renunciou, e a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas desapareceu, dando lugar à Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 

 

Das afirmações feitas, 

a) todas são incorretas. 

b) todas são corretas. 

c) apenas a I é correta. 

d) apenas a I e a II são corretas. 

e) apenas a I e a III são corretas. 

 

9. (Ufpi 2007) Sobre as eleições presidenciais de 1989, no Brasil, é correto afirmar que:  

a) o candidato Mário Covas (PSDB) recebeu apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), no segundo turno 

da eleição.  



b) o candidato Fernando Collor de Mello (PRN) ganhou a eleição, ao vencer, no segundo turno, o candidato 

Leonel Brizola (PDT).  

c) o candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT) disputou com o candidato Fernando Collor de Mello (PRN) 

o segundo turno da eleição.  

d) o candidato Paulo Maluf (PDS) e o candidato Aureliano Chaves (PFL) apoiaram, no primeiro turno, o 

candidato Leonel Brizola (PDT).  

e) o candidato Ulysses Guimarães (PMDB) renunciou, no primeiro turno da eleição, para manifestar apoio ao 

candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT).  

 

10. (Fatec 2007) Após o impeachment de Collor, Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil, dizendo 

que sua meta era combater a pobreza, a inflação e a recessão. Sobre seu governo é correto afirmar que  

a) o desemprego e a miséria diminuíram, dando alento à população.  

b) os erros políticos, administrativos e econômicos cometidos por ele geraram incertezas quanto ao futuro 

do país.  

c) conseguiu reduzir consideravelmente a taxa inflacionária do país, ao bloquear os ativos financeiros das 

pessoas físicas e jurídicas.  

d) visava a defender e recuperar as reservas internacionais do país com a decretação da moratória.  

e) buscava controlar os preços e desindexar a economia, com a criação do Plano Cruzado.  
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