
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O fim da Guerra Fria e da União Soviética 

 

1) Em meados da década de 1950, Estados Unidos e União Soviética já dispunham 

de grande arsenal bélico. Essa competição tecnológica envolvia custos elevados, 

que ocasionaram 

a) Problemas para a economia estadunidense 

b) Grave transtorno econômico na União Soviética  

c) Aumento na economia soviética  

d) Crescimento do apoio popular nos Estados Unidos 

 

2) Como o governo soviético não teve recursos para se manter na disputa, 

assumiu uma postura inédita: propôs o desarmamento e a ampliação das 

conversações de paz com os norte-americanos. Essa reordenação geopolítica 

era fruto das reformas adotadas por Mikhail Gorbatchev, sintetizadas em duas 

diretrizes  

a) Transparência política e reestruturação ou reconstrução econômica 

b) Organização social e reconstrução política 

c) Transparência econômica e organização política 

d) Reconstrução cultural e transformações políticas 

 

3) Com o poder enfraquecido, o governo soviético já não tinha condições de 

manter o controle sobre as repúblicas que compunham o bloco nem sobre os 
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rumos políticos de seus aliados no Leste Europeu. Nesse contexto, um evento 

se tornou o símbolo do fim da bipolarização do poder mundial, que foi 

a) Seminário Regional Europeu 

b) Conferência das Nações Unidas 

c) Ocupação soviética do Afeganistão  

d) A queda do muro de Berlim em 1989 

 

4) Nos anos seguintes a 1989, várias repúblicas soviéticas declararam 

independência, apoiadas no: 

a) Poder político soviético 

b) Evento político acontecido nos Estados Unidos 

c) Desejo de autonomia política de grande parte de sua população 

d) Golpe de Estado  

 

5) Em agosto de 1991, um fato político ocorrido na Rússia acelerou esse processo, 

as forças mais conservadoras do PUCS lideraram uma tentativa de golpe de 

Estado, afastando Gorbatchev do poder. Qual era o objetivo e qual foi o 

resultado? 

R. O objetivo era controlar à força as transformações que ocorriam no país. O 

resultado foi o aposto, o episódio abriu espaço para solidificar a liderança de 

Boris Ieltsin, que se tornaria o primeiro presidente da Federação Russa. 

 


