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Simulado Concurso Professor 
HISTÓRIA - GUERRA FRIA  

 

01. 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. A desintegração econômica da URSS entre final dos anos de 1980 e início de 1990 acelerou sua                  

desintegração política, levando ao desaparecimento repentino do domínio do comunismo na vasta            

área sobre a qual, durante mais de meio século, havia mantido sob controle. 

 

Assinale a alternativa que aborda uma das razões que motivaram a desintegração da URSS: 

A) o desgaste da União Soviética como potência internacional levou a uma progressiva desintegração              

da autoridade central, culminando em situações nas quais as repúblicas ou subunidades foram             

deixadas à sua própria sorte. 

B) a dissolução da União Soviética deveu-se, sobretudo, ao exacerbado nacionalismo das repúblicas,             

que se aproveitaram do contexto de crise e promoveram contundentes movimentos separatistas. 

 Materiais para Concursos: 
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

https://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/


 https://questoesconcursopedagogia.com.br/    

C) as forças nacionalistas, apoiadas pela comunidade internacional, romperam o estado de latência             

em que se encontravam e propuseram medidas reformistas de caráter nacionalista. 

D) diante do contexto de crise geral, as repúblicas fazem uma opção deliberada pela independência,               

recebendo o reconhecimento da autoridade central mediante o compromisso de se manterem fiéis             

ao ideário comunista. 

E) o forte sentimento nacionalista veio à tona em plena crise política e, mesmo assistidas pelo poder                 

central, as repúblicas e subunidades mantiveram-se unânimes no propósito separatista. 

 

03. O termo Guerra Fria já encerra em si uma contradição. Durante a segunda metade do século XX,                  

o fenômeno opôs as duas superpotências mundiais (URSS e EUA), em um cenário de medo pelo                

perigo iminente de destruição da humanidade diante de um possível – mas pouco provável – conflito                

nuclear. 

 

A respeito da Guerra Fria, é CORRETO afirmar que: 

A) a Guerra Fria teve como peculiaridade a situação de conflito aberto entre as duas superpotências,                

aprofundada pelo movimento de descolonização afro-asiática. 

B)Na Guerra Fria, objetivamente, foi sustentada por um calculado equilíbrio de poder entre as              

superpotências que, embora desigual em termos geopolíticos, permaneceu tacitamente aceito por           

ambos os lados. 

C) o fenômeno da Guerra Fria gerou um contexto global de tranquilidade, que durou praticamente               

toda a segunda metade do século XX, uma vez que os países considerados neutros colaboravam para                

manter o equilíbrio de forças. 

D) durante a Guerra Fria, enquanto os EUA exerceram controle sobre praticamente toda a Europa e                

a América capitalistas, além dos oceanos, a URSS dominava uma porção bem menor do globo, o que                 

gerava contestações que colocavam o mundo em constante estado de tensão e perigo. 

E) durante a Guerra Fria, a ideia de realização de um conflito nuclear era apenas um produto da                  

ficção e do medo, já que as duas superpotências não dispunham de viabilidade política e tecnológica                

à época. 

 

Com relação à Segunda Guerra Mundial e ao seu imediato pós- 

guerra, julgue os itens de 04 E 05. 

 

04. A rapidez do armistício francês levou Stalin a reforçar os espaços de influência soviética na                

Europa, particularmente no leste daquele continente. 

A) Certo 

B) Errado 

 

05. O mundo que nasceu ao final de 1945 era inédito, marcado por novas formas de hierarquia e                  

pelo peso da bipolaridade estratégica dirigida pelos EUA e a URSS. 

A) Certo 

B) Errado 

 

Com relação ao mundo após a Segunda Guerra Mundial, com 

ênfase nas décadas de 60 e 70 do século XX, julgue os itens 06 e 07. 
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06. A Revolução Cubana foi fato político com implicações modestas para o equilíbrio da hegemonia               

norte-americana na América Latina. 

A) Certo 

B) Errado 

 

07. A década de 70 foi marcada por crise do capitalismo financeiro e das bolsas de valores, com                  

impactos semelhantes àqueles gerados pela crise do capitalismo por volta de 1930. 

A) Certo 

B) Errado 

 

08. 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 macartismo, 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. 

 

09. 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 garantem 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. 
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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. 

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. 

 

10. Em 1962, o então líder soviético Nikita Kruschev, em represália à instalação de mísseis na                

Turquia, decidiu fazer o mesmo em Cuba, dando início à chamada “crise dos mísseis”, um exercício                

de força e de propaganda que, por alguns dias, deixou a humanidade à beira de mais um conflito                  

mundial, desta feita com a possibilidade do recurso às armas nucleares de destruição em massa.               

Sobre o contexto da Guerra Fria, no qual esse episódio se insere, assinale a afirmativa correta. 

A) A retórica apocalíptica e o radicalismo político dos E.U.A. e U.R.S.S. impuseram uma série de                

escaramuças militares que envolveram diretamente as forças armadas desses dois países. 

B) O principal palco de luta das superpotências pelo estabelecimento de áreas de influência              

aconteceu na Ásia e na África com a dissolução dos antigos impérios coloniais. 

C) Os presidentes norte-americanos tiveram que combater uma forte oposição de cunho socialista             

no Congresso dos E.U.A. liderada pelo senador Joseph McCarthy. 

D) Em relação à América Latina, esse período trouxe o decisivo apoio norte-americano à implantação               

e manutenção de governos democráticos na região, como o de Salvador Allende no Chile e o de João                  

Goulart no Brasil. 

 

 

 

 

  
 
 

GABARITO 
 

                                                     1. C 
                                                                 2. A 
                                                                 3. B 
                                                                 4. A 
                                                                 5. A 

6. B 
7. B 
8. C 
9. A 
10. B 
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http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/ 
Geografia: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-geografia/ 
História: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-historia/ 
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Português: 
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