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A bipolarização na Guerra Fria 

 

1) A frágil aliança que aproximou a URSS e os países capitalistas durante a Segunda 

Guerra desfez-se em 1945 com a derrota da Alemanha. Sem garantias de que a 

URSS fosse cumprir todas as promessas assumidas por Stalin para o pós-guerra, e 

para conter o avanço de um país comunista, os EUA não podiam permitir: 

a) alianças entre os países capitalistas 

b) a expansão do poder e da influência comunista no mundo 

c) perder o domínio econômico 

d) o apoio dos países desenvolvidos 

 

2) Ao término do segundo conflito mundial, EUA e URSS entraram em uma acirrada 

disputa por áreas de influência, como áreas tecnológicas e militares, iniciando o 

período conhecido como: 

a) Guerra Bipolar 

b) Guerra de Ocupação 

c) Guerra Fria 

d) Guerra dos Bôeres 

 

3) O equilíbrio do poder bélico, especialmente o poder nuclear, entre EUA e URSS 

impedia uma guerra direta e total. O resultado dessa disputa foi a formação de um 

mundo bipolar, dividido entre a influência norte-americana e a soviética, ou seja, 

entre: 

a) o socialismo e o comunismo 
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b) o comunismo e o capitalismo 

c) o liberalismo e o capitalismo 

d) o capitalismo e o socialismo 

 

4) Para poder aumentar sua zona de influência, em 1947 o governo norte-americano 

lançou um programa de ajuda econômica para a reconstrução dos países europeus 

destruídos pela guerra, chamado: 

a) Plano Marshall 

b) Plano Comecon 

c) New Deal 

d) Plano de Assistência Econômica Mútua 

 

5) Como consequência da Doutrina Truman, os países da Europa ocidental, com EUA 

e Canadá, formavam em 1949 a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), 

com o objetivo de assegurar: 

a) a importação dos produtos tecnológicos 

b) a defesa militar contra ameaça do crescimento soviético 

c) seu arsenal nuclear 

d) a integração econômica 

 

6) O período de Guerra Fria também levou a uma corrida entre EUA e URSS pela 

hegemonia do espaço sideral. Os dois países produziram foguetes e lançaram 

satélites espaciais. Essa disputa científica e tecnológica ficou conhecida como: 

a) corrida sideral 

b) corrida espacial 

c) corrida aérea 

d) corrida do espaço 


