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Após a leitura do resumo, preparamos com o tema Guerra Fria: Mundo Bipolar, você pode testar seus conhecimentos e estar mais preparado para essa pergunta respondendo perguntas sobre a Guerra Fria que coletamos neste post. Foram retirados de provas anteriores do ENEM e outros vestibulares importantes.
Perguntas da Guerra Fria para aprender 1. Não vou 45 anos desde o lançamento de bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foi um período homogêneo único na história mundial. (...) duas metades desde o início da década de 1970 como um divisor de águas. No entanto, a história deste período foi um
conselho sobre um esquema único de uma situação internacional peculiar que o dominou antes do colapso da União Soviética. (HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos. São Paulo: Cia das Letras,1996)O período mencionado no texto e conhecido como Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico,
que foi:a) a corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, causando a Primeira Guerra Mundial.b) o domínio dos países socialistas do sul do mundo pelos países capitalistas do Norte) um embate ideológico entre a Alemanha nazista / União Soviética Stalinista, na década de 1930, uma disputa sobre
a superioridade da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como a China e o Japão.e) o confronto constante das duas superpotências, que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Não saio do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão levou à
formação de alianças militares antagônicas, como a OTAN, que une os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que se concentra nos países do bloco oriental. É importante notar que na formação da OTAN, além dos países da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Canadá estão presentes. Essa divisão
histórica também atingiu as esferas política e econômica, o que se reflete na escolha entre modelos capitalistas e socialistas. Esta divisão europeia ficou conhecida como:a) Cortina de Ferro.b) Berlin Wall.c) European Union.d) Ramsar Convention.e) Conferência de Estocolmo.3. (FGV) Em junho de 1947, o governo dos
EUA lançou um Projeto Europeu de Reconstrução chamado Plano Marshall. Qual dos seguintes tópicos não é a razão deste plano:a) o medo causado pela criação do Mercado Comum Europeu (EMC);b) a mudança de controle sobre o capitalismo da Europa para os Estados Unidos e sua crescente influência sobre os
países europeus;c) a necessidade de a Europa reunir recursos para pagar por seu principal credor, os Estados Unidos, que lhe forneceu alimentos para materiais militares durante a Segunda Guerra Mundial; Os Estados Unidos deveriam fortalecer a ordem capitalista na Europa Ocidental e, assim, impedir a expansão
do socialismo no continente. Feedback da Guerra Fria: A Alternativa A está errada em um momento em que só descreve fatos antes da primeira guerra. A letra B assume uma separação homogênea dos domínios, o que não acontece. A alternativa C está claramente errada quando menciona a década de 1930, e a
pergunta em si nos leva ao pós-45 e a Letra D pode ser melhor agora, onde a China disputa o mercado com os EUA, mas essa não é a resposta que gostaríamos. A alternativa está correta porque mostra que após a segunda guerra as grandes potências que ainda estavam de pé começaram a sofrer de confronto
ideológico.Comentário: Quando citamos a OTAN e o Pacto de Varsóvia, estamos falando de duas correntes que poderiam se enfrentar e ter força militar. Ambos defenderam seus aliados, então essa característica militar fez com que este confronto se tornasse conhecido como Cortina de Ferro, referindo-se à defesa,
armadura que todos a causaram. O Muro de Berlim é uma questão física e só estava na Alemanha. A União Europeia é basicamente um acordo econômico, e só começa em 1957. As Convenções de Ramsar e Estocolmo não mencionam a OTAN ou o pacto. Não podemos ter medo de algo que não aconteceu, certo?
O Plano Marshall desde 1947, enquanto a criação do Mercado Comum Europeu, o futuro da União Europeia, ocorre apenas em 1957, ou seja, 10 anos depois. Assim, podemos caracterizar a alternativa A como uma opção a ser notada. Todas as outras alternativas nos mostram claramente a realidade da
implementação do Marshall.Com essas perguntas sobre a Guerra Fria e comentários sobre suas respostas, você poderá se preparar muito melhor para o Enem e outros vestibulares. Continue depois do blog Descomplica! a) Mentiras - Na verdade, a Guerra Fria provocou a formação de dois blocos militares e políticos,
no entanto, sua aparição não foi entre as duas guerras mundiais, mas após a Segunda Guerra Mundial (1945). b) Mentiras - A Guerra Fria foi muito além do interesse na Sibéria. Consistia em uma corrida pela hegemonia global na tentativa de expandir as zonas de influência. c) Verdade - Após a Segunda Guerra
Mundial, os principais países envolvidos no confronto (França, Inglaterra, Alemanha, Itália e Japão) tiveram suas economias extremamente frágeis, apenas os Estados Unidos e a União Soviética conseguiram manter uma boa estrutura financeira após os confrontos. Ambos os países tiveram uma grande influência na
geopolítica global, nos Estados Unidos, no principal bloco capitalista, e lidera o bloco socialista. Esse período ficou conhecido como o mundo bipolar. d) Mentiras - A Guerra Fria foi marcada por uma disputa sobre zonas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. Itália, Japão, Inglaterra e França
estavam em péssimas condições econômicas. Como resultado da guerra, a Alemanha dividiu seu território em zonas de influência entre os Estados Unidos e a URSS. e Falsamente - A controvérsia não era o principal propósito da anexação das zonas ártica e antártica. A questão de volta (FATEC) é lógica que os
Estados Unidos devem fazer todo o possível para facilitar o retorno ao poder econômico normal de um mundo sem o qual não pode haver estabilidade política ou garantia de paz. (Plano Marshall - 5.VI.1947). O Plano Marshall era: (a) o principal objetivo da política externa americana, que era apaziguar o Extremo
Oriente. b) como parte de um projeto de ajuda industrial para os países latino-americanos. c) uma ferramenta importante para a expansão do comunismo na Europa. d) na definição da política externa isolacionista dos Estados Unidos, paralelamente à montagem do complexo militar-industrial. e Um dos meios de
penetração do capital americano nas economias europeias. Ao conter o Plano Marshall, os estrategistas americanos não favoreciam parcerias com governos conservadores. Na verdade, a maioria dos argumentadores considera os social-democratas como os melhores parceiros. São ideologicamente receptivos aos
conceitos de planejamento e cooperação. Mais importante, representavam a esquerda democrática e compartilhavam influência com os comunistas nos sindicatos. Na década de 1950, além de Attlee e Bevin, líderes social-democratas como o belga Paul-Henri Spaak, o francês Guy Molle, o holandês Willem Dres e o
norueguês Einar Gerhardsen cimentaram a ponte transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos. (BARBOSA, Elaine Senis; MAGNOLI, Demétrio. A contenção citada pelos autores do trecho acima diz respeito: (a) a Doutrina Monroe b) a Doutrina Truman c) O Pacto de Varsóvia (d) o Pacto Ribbentrop-Molotov e) a
Doutrina Bush (FGV) Em junho de 1947, o Governo dos EUA lançou um projeto de reconstrução na Europa chamado Plano Marshall. Qual dos seguintes tópicos não é a razão deste plano: (a) o medo causado pela criação do Mercado Comum Europeu (EM); b) transferir o controle sobre o capitalismo da Europa para
os Estados Unidos por sua crescente influência sobre os países europeus; c A necessidade de juntar recursos para pagar os salários ao seu principal credor, os Estados Unidos, que lhe proporcionou tudo, desde alimentos até materiais militares durante a Segunda Guerra Mundial; A necessidade de reconstruir cidades
e restaurar a indústria e devastado durante a Segunda Guerra Mundial; e O interesse dos Estados Unidos em fortalecer a ordem capitalista na Europa Ocidental e, assim, impedir a expansão do socialismo no continente. A resposta da União Soviética ao lançamento do Plano Marshall sobre a iniciativa americana em
1947 foi o lançamento de programas: a) Comecon e FSB b) Cominform e KGB c) Cominform e Comecon d) Comecon e CIS e) CIS e Warsaw Pact Letter E os Estados Unidos investiram cerca de US$ 12,6 bilhões em seis anos (1948-1952) em países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial. O retorno da
dissuasão da Carta B à promoção do comunismo na Europa após a Segunda Guerra Mundial foi um dos principais pontos da Doutrina Truman atribuída ao presidente americano Harry Truman. Truman e os ministros acreditavam que a URSS poderia facilitar a penetração do comunismo nos países europeus através
dos partidos comunistas locais. Uma aliança com a social-democracia, ou seja, com a esquerda democrática europeia, era necessária para que isso acontecesse. Voltando à questão da Carta A, a idealização do mercado comum europeu foi um produto direto do Plano Marshall, já que a recuperação da Europa
Ocidental - promovida pelos Estados Unidos - depende da unidade política e econômica dos países afetados. De volta à pergunta, a Carta C Cominform (Escritório de Informações do Partido Comunista e do Partido Trabalhista) e a Comecon (Conselho de Assistência Econômica Mútua) foram a resposta soviética ao
Plano Marshall. O que o Plano Marshall procurou fazer na Europa Ocidental: reconstruir os países afetados pela Segunda Guerra Mundial, esses planos tentaram fazer - nas esferas política e econômica - nos países da Europa Oriental. De volta à questão exercicios guerra fria projeto medicina. exercicios sobre guerra
fria projeto medicina. exercicios de guerra fria projeto medicina
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