Questões

No momento anterior a esta guerra, a Europa vivia num cenário imperialista e
nacionalista, sem contar da corrida armamentista pela qual os países passavam.
Essa guerra aconteceu no período de 1914 a 1918.

O fragmento acima se trata da
A(
B (X
C(
D(

) Guerra Fria
) Primeira Guerra Mundial
) Segunda Guerra Mundial
) Crise dos Mísseis

Questão 2
Esta guerra envolveu interesses econômicos e territoriais, mais foi marcada,
sobretudo por interesses ideológicos, do confronto de três sistemas políticoeconômicos: democracia liberal capitalista, nazi-fascismo e comunismo-socialismo.
O fragmento acima de trata da
A(
B(
C (X
D(

) Primeira Guerra Mundial
) Conflito Árabe-israelense
) Segunda Guerra Mundial
) Crise dos 1929

Questão 3
As Grandes Guerras e a Guerra Fria
Durante o _____________________ industrial
europeu, alguns países tiveram de expandir suas
possessões coloniais para suprir suas demandas
industriais e de energia e matéria-prima,
contribuindo para a manutenção da dominação
_____________________ e econômica
_____________________.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas acima.

A(

) pioneirismo, imperialista, política.

B(

) política, pioneirismo, imperialista.

C(

) política, imperialista, pioneirismo.

D (X ) pioneirismo, política, imperialista.

Questão 4
Após a Segunda Guerra
Mundial, inicia-se uma disputa
pela hegemonia mundial entre
EUA e URSS, uma intensa
guerra econômica, diplomática,
tecnológica e principalmente
ideológica pela conquista de
zonas de influência. Ela dividiu o
mundo em dois blocos, com
sistemas econômicos e políticos
opostos:
A(
) o chamado capitalista,
liderado pela União Soviética e o
socialista encabeçado pelos
Estados Unidos
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B(
) o chamado socialista, liderado pelos Estados Soviéticos e o comunista
encabeçado pela Estados Unidos
C(
) o chamado nazista, liderado pelos Estados Unidos e o fascista encabeçado
pela União Soviética
D (X ) o chamado capitalista, liderado pelos Estados Unidos e o socialista
encabeçado pela União Soviética
Questão 5
Em 1949 foi fundada em Washington uma organização militar que atualmente
congrega países de três continentes. Esta organização militar fez oposição a uma
outra que foi criada em 1955 na Polônia e que congregava países socialistas como
URSS, Polônia, RDA, Bulgária, Hungria, Romênia e Tchecoslováquia. As
organizações militares referidas nos textos são, respectivamente:
A(
B(
C(
D (X

) Pacto de Varsóvia e Comecon
) Otan e MCC
) Associação Européia do Livre Comércio e Comecon
) Otan e Pacto de Varsóvia

