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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.
Observe a imagem abaixo e responda a questão nº 1 e a questão nº 2

Questão nº 1
Analisando o mapa acima, relacione a expansão nazista com o início da 2ª Guerra Mundial (1939-1945).
Questão nº 2
Por que podemos afirmar que a política de ‘apaziguamento’ da Liga das Nações fracassou após a 1ª Guerra
Mundial (1914-1918)?

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
Observe a imagem abaixo e responda a questão nº 3

Questão nº 3
A imagem acima mostra um navio dos Estados Unidos afundando devido ao ataque aéreo do Japão a base naval
de Pearl Harbor em 1941.
Indique uma consequência desse ataque japonês para a 2ª Guerra Mundial (1939-1945).
Questão nº 4
Os anos de 1941 e 1942 foram decisivos para o desfecho da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Antes da
guerra Adolf Hitler e Joseph Stálin assinaram um acordo de não agressão entre Alemanha e URSS, se ocorresse
um conflito armado na Europa.
Cite o acontecimento que determinou a quebra desse acordo entre Alemanha e URSS.
Questão nº 5
Segundo o historiador Eric Hobsbawm, a segunda guerra mundial mal terminara quando a humanidade
mergulhou no que se pode encarar, razoavelmente, como uma terceira guerra mundial, porém com caráter muito
peculiar - a Guerra Fria.
Defina o conceito de Guerra Fria.
Questão nº 6
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.
Escolha e explique uma rivalidade entre EUA e URSS durante a Guerra Fria.
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
Observe a imagem abaixo, leia o trecho abaixo e responda a questão nº 7

Crianças fugindo após a presença de tropas dos EUA em sua vila durante a Guerra do Vietnã
“Para muitos norte-americanos, Vietnã é o nome de uma guerra, não de um país. Os vietnamitas parecem figuras
sombrias, sem nome nem rosto, vítimas desamparadas ou agressores cruéis. A história começa apenas quando os
Estados Unidos entram em cena.”
(Adaptado de Marvin E. Gettleman et. alli (Ed.), Vietnam and America: a documented history. New York: Grove
Press, 1995, p. xiii.)
Questão nº 7
A imagem e o texto acima falam sobre a intervenção dos EUA no Vietnã na década de 70, durante a Guerra Fria.
Relacione a participação dos EUA nesse conflito com a Guerra Fria.
Questão nº 8
Após o término da Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano lançou o Plano Marshall, que se
constituiu em uma manobra estratégica fundamental no interior da Guerra Fria. Posteriormente a URSS criou o
COMECON, no final da década de 40.
Compare o Plano Marshall dos EUA com o COMECON criado pela URSS.
Questão nº 9
As três décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial foram de grande importância para os povos
asiáticos e africanos, que em sua maioria se emanciparam.
Explique como a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) contribuiu para as independências na Ásia e na África.
Leia o pequeno texto abaixo e responda a questão nº 10

“Agora há perspectivas de um amanhã mais justo para o povo negro. Esta data é o alvorecer de nossa liberdade”.

(Nelson Mandela em sua posse como presidente da República da África do Sul.)

Questão nº 10
A declaração de Nelson Mandela se refere ao fato de que, em 1948, o Partido Nacional oficializou a política de
segregação racial na África do Sul. Semelhante regime político –o apartheid – vedava o acesso da população
negra e não branca em geral aos direitos desfrutados pelos brancos
Explique a importância de Nelson Mandela na luta contra o apartheid na África do Sul.
Questão nº 11
Em 1948, com a vitória do Partido Nacional ( africâners) nas eleições, foi adotado, na África do Sul, um regime
segundo o qual os brancos detinham o poder e os povos restantes eram obrigados a viver separadamente, de
acordo com regras que os impediam de ser verdadeiros cidadãos. Esse regime foi duramente criticado por Nelson
Mandela e acabou sendo abolido em 1990. Em 1994, eleições livres foram realizadas.
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
A) Aponte que tipo de regime o texto acima se refere?
B) Cite e explique um fator que contribuiu para a queda do referido regime.
Observe a imagem acima e responda a questão nº 12

Questão nº 12
O cartaz acima se refere ao filme Batalha de Argel (1966) que retrata o processo de independência da Argélia.
A independência da Argélia foi um dos processos mais conflituosos no norte da África e até hoje há um
preconceito racial em relação aos descendentes de argelinos que moram na França.
Explique o processo de independência da Argélia.
Questão nº 13
Na década de 1950, Cuba era considerada “quintal” dos Estados Unidos da América (EUA). Em1952, o General
Fulgêncio Batista implantou uma ditadura caracterizada pela corrupção e pela brutalidade com que tratava seus
adversários políticos. A reação a esse regime veio através do movimento guerrilheiro, liderado por Fidel Castro e
Che Guevara, que foi vitorioso.
Caracterize o governo de Cuba antes da Revolução Cubana (1959)
Questão nº 14
Nas décadas de 60 e 70, as ditaduras militares foram quase que a regra na América Latina, marcando sua história
indelevelmente. Somente a partir dos anos 80, depois de anos de governos autoritários, a maioria dos países
latino-americanos passaria pelo processo de redemocratização.
Relacione as ditaduras no Cone Sul com a Guerra Fria.
Questão nº 15
Em 11 de setembro de 1973, o Chile sofreu um golpe militar que derrubou o governo do presidente Salvador
Allende, iniciando um período de exceção que provocou o desaparecimento e a morte de milhares de pessoas no
país.
Indique duas características do governo de Augusto Pinochet (1970-1973).
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
Leia o texto abaixo e responda a questão nº 16
“Na madrugada do dia 24, quando a reunião terminara, Getúlio foi informado que seu irmão, Benjamim Vargas
estava sendo convocado a depor na "República do Galeão", nome dado à operação da Aeronáutica que se
investira de funções policiais para apurar o atentado da Rua Tonelero contra Lacerda. Mais tarde, foi-lhe
comunicado que os militares consideraram definitivo o seu afastamento do poder. A licença fora convertida em
veto militar. O Palácio do Catete já estava protegido com trincheiras de sacos de areia. A possibilidade de uma
guerra civil era considerada uma ameaça real. Por volta das 8:30h Getúlio Vargas se suicida.”
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NoGovernoGV/A_heranca_de_Vargas
Questão nº 16
Explique os desdobramentos políticos da publicação da Carta- Testamento no jornal ‘Última Hora’, após a morte
de Getúlio Vargas em agosto de 1954.
Observe a imagem abaixo e responda a questão nº 17

Questão nº 17
O retrato acima é bem representativo em relação ao Plano de Metas, colocado pelo então presidente Juscelino
Kubitschek. O Plano de Metas era visto como um símbolo de ‘modernização’ do parque industrial brasileiro e era
totalmente diferente do modelo varguista.
Caracterize a política econômica do governo de Juscelino Kubitschek (1955-1961).
Questão nº 18
O ano de 1968 foi marcado por agitações sociais no mundo todo. No Brasil, a sociedade se manifestava cada vez
com mais vigor contra a Ditadura Militar. Na Avenida Rio Branco, uma multidão exigia mudanças, no evento que
ficou conhecido como “Passeata dos Cem Mil”; greves operárias agitaram as regiões de Osasco e Contagem;
estudantes se reuniram clandestinamente no interior paulista no 30º Congresso da Une; no Congresso Militar, o
deputado Márcio Moreira Alves atacou os militares em um discurso veemente onde propôs o boicote a parada
militar de 7 de setembro.
Indique como os militares reagiram às greves operárias e as passeatas organizadas pelo movimento estudantil
ocorridas ao longo de 1968.
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
Observe a imagem abaixo e responda a questão nº 19

Questão nº 19
A imagem acima é um dos slogans criados, pela Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP), durante o
governo Emílio Médici (1969-1974) para realizar uma propaganda política a favor do seu governo e construir uma
imagem de que o Brasil era o país do futuro. O governo do general Emílio Médici (1969-1974) ficou conhecido na
história como os ‘anos de chumbo’ devido à intensa repressão política contra os opositores.
Indique o principal objetivo da repressão política durante o governo Médici (1969-1974).
Questão nº 20
Luís Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso foram os candidatos mais votados nas eleições de 1994.
Baseando sua campanha no êxito do Plano Real, Fernando Henrique venceu as eleições no primeiro turno,
assumindo o cargo em1º de janeiro de 1995, para cumprir um mandato de quatro anos. Além da defesa do Real,
o aspecto mais importante do programa de governo de Fernando Henrique Cardoso era uma série de reformas
constitucionais, consideradas essenciais para modernizar o país e garantir a estabilidade econômica.
Explique como foi feita essa ‘modernização’ durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
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