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Texto para as questões 1, 2 e 3.

Liberdade e opressão

“Um modo de vida baseia-se na vontade da maio-
ria, distinguindo-se pelas instituições livres, gover-
no representativo, eleições livres, garantias de liber-
dade individual, liberdade de palavra e religião e
ausência de opressão política. O segundo modo de
vida baseia-se na vontade de uma minoria imposta
pela força à maioria. Vale-se do terror e da opressão
de uma imprensa controlada, de eleições forjadas e
da supressão da liberdade pessoal.”

Trecho de um discurso do presidente norte-americano
Harry Truman (1950) In: KENNEDY, Paul. Ascensão e

queda das grandes potências. Rio de Janeiro: Campos,
1989. p. 355.

1 Preencha o quadro.

Esquema para as questões 5, 6 e 7.

5 Complete o esquema.

Gênero do texto: 

Data: 

Autor: 

2 Identifique as duas ideologias citadas por
Truman em seu discurso:
a) Capitalista. d)Monástica.
b) Hippie. e) Alternativa.
c) Socialista.

3 Responda.
a) Você concorda com a descrição do presi-

dente Truman para as duas ideologias? Jus-
tifique sua resposta.

b) Em que contexto foi proferido o discurso?

4 Assinale a(s) frase(s) que diz(em) respeito
à Guerra Fria.
a) A Guerra Fria é marcada pelas acirradas dis-

putas por áreas de influência entre Esta-
dos Unidos e União Soviética.

b) A denominação Guerra Fria é dada justamen-
te por não terem existido conflitos bélicos
envolvendo diretamente EUA e URSS, as
duas maiores superpotências do período.

c) O mundo ficou dividido em dois grandes blo-
cos, um de orientação capitalista, liderado
pelos EUA, e outro socialista, comandado
pela URSS.

d) O muro de Berlim é considerado um dos
principais símbolos da Guerra Fria.

6 Assinale a(s) afirmativa(s) que explica(m)
o esquema:
a) O esquema procura destacar os aspectos

da rivalidade entre Estados Unidos e União
Soviética durante a Guerra Fria.

b)Por meio do cinema, Estados Unidos e
União Soviética procuravam fazer elogios
mútuos.

c) Nos esportes, os dois principais líderes mun-
diais do pós-Segunda Guerra promoviam
uma competição saudável e respeitosa.

d) O esquema procura mostrar que, tanto no
cinema quanto na espionagem e nos espor-
tes, Estados Unidos e União Soviética foram
protagonistas de uma feroz disputa.

e) Nos campos da indústria cultural, da infor-
mação e dos esportes, Estados Unidos e
União Soviética realizaram esforços no
sentido da mútua cooperação.

7 Escolha uma das possibilidades do esque-
ma (cinema, espionagem ou esportes) e es-
creva um texto destacando seus aspectos e
inserindo-os no contexto da Guerra Fria.

Uma produção do
bloco capitalista

Uma produção do
bloco socialista

A disputa ideológica durante a Guerra Fria

Enfrentamentos indiretos

Cinema

Agências de
espionagem

Olimpíadas

EUA

URSS

Moscou, 1980

Los Angeles, 1984

Principal líder do bloco
socialista

Principal líder do bloco
capitalista
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8 Leia o texto de um filme e identifique.

Fique atento, Tony!
"Este é Tony, um escoteiro-mirim. Tony sabe que a
bomba pode explodir a qualquer momento. Mas
ele está preparado [...] Tony sabe o que fazer —
não se desespera, nem sai correndo. Fica parado,
até o perigo passar. A Defesa Civil virá socorrê-lo.
Ela nos protege em caso de ataque nuclear. De-
vemos obedecer às suas instruções. Devemos sa-
ber nos abrigar também nos ônibus escolares ou
coletivos: jogue-se no chão, cubra os olhos! E afas-
te-se das janelas, por causa dos cacos de vidro!"

Filme institucional norte-americano da década de
1950. In: DIAS JUNIOR, José Augusto;

ROUBICEK, Rafael. Guerra Fria, a era do medo.
São Paulo: Ática, 2001. p. 25.

a) Descreva a localização geográfica do Esta-
do de Israel.

b) Por que a criação do Estado de Israel, em 1948,
provocou um intenso conflito com os árabes?

c) Identifique dois compromissos dos israelen-
ses e dois dos palestinos previstos no plano.

d) Descreva como ficaria a cidade de Jerusa-
lém na Iniciativa de Genebra.

e) Opine. Por que a iniciativa não obteve apoio
das autoridades e dos grupos radicais, tan-
to palestinos como israelenses?

Descolonização da África

Período: 

Razões: 

Principais características no norte da África: 

Principais características na África Negra: 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 2 dez. 2003.

A personagem citada: 
O que ela ensina: 
Qual o seu país: 
Principal objetivo do filme: 

9 Preencha a ficha.

Texto para a questão 10.

Os custos da doença
Em 2003, segundo a ONU, cerca de 3 milhões de pes-
soas morreram contaminadas pelo vírus da aids, sendo
2,3 milhões na África subsaariana. Boa parte dessas
mortes podia ter sido evitada se os pacientes tivessem
acesso ao tratamento da doença, capaz de prolongar a
vida das pessoas infectadas por um longo tempo. O
tratamento, entretanto, é extremamente caro e muitos
dos governos africanos não têm condições de arcar com
seus custos; nem sequer com as campanhas de preven-
ção, responsáveis por conscientizar as pessoas das for-
mas de contágio e, assim, evitar a doença.

 10 Faça um texto relacionando a pobreza de
alguns países africanos à epidemia de aids
no continente. Leve em consideração:
• O imperialismo.
• O processo de descolonização.

 11 Numere as afirmativas, colocando-as em
ordem cronológica.

Os Estados Unidos passam a enviar tro-
pas ao Vietnã.
Os Estados Unidos são derrotados no Vietnã
e a região é unificada sob o regime socialista.
Sob a influência da URSS e da China, foi
criado o Vietcong, com o objetivo de unifi-
car o Vietnã, sob o regime socialista.
Os franceses foram expulsos da Indochina, que
acabou dividida em Laos, Camboja e Vietnã,
este último separado posteriormente em duas
partes, uma socialista e outra capitalista.

 121Em dezembro de 2003, representantes ci-
vis da Palestina e de Israel lançaram, em
Genebra, na Suíça, um plano alternativo de
paz para o Oriente Médio, batizado de Ini-
ciativa de Genebra. Observe e responda.

A Iniciativa de Genebra
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Ariel
Grande bloco de
assentamento a
ser demolido

Norte do Neguev
Israel cederá partes do
Neguev aos palestinos

Cidade Velha
Israel deve manter
o quarteirão judeu,
mas os palestinos
devem controlar o
Monte do Templo

Jerusalém
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Os palestinos devem
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combater o terrorismo
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Respostas

6. a, d.

7. Cinema: EUA — Utilizando super-heróis e líderes norte-ame-
ricanos, alguns dos filmes dos EUA criavam uma luta entre
o bem e o mal, no qual o lado do mal era sempre ocupado
pelos socialistas. Existiam ainda filmes de espionagem para
mostrar a superioridade do país em relação ao seu oponen-
te. 007 foi a personagem mais conhecida; URSS — Os fil-
mes soviéticos procuravam denunciar os problemas soci-
ais dos países capitalistas, como a fome e a violência.

Agências de espionagem: A agência soviética (KGB) e a
agência norte-americana (CIA) treinavam e empregavam
agentes em atividades como sabotagens e coleta de infor-
mações sigilosas. O cinema se aproveitou dessa disputa,
conforme resposta ao item anterior.

Esportes: Moscou – liderados pelos Estados Unidos, diver-
sos países do bloco capitalista boicotaram o evento. Moti-
vo: a invasão soviética ao Afeganistão; Los Angeles – em

Gênero do texto: discurso político.

Data: 1950.

Autor: Harry Truman, presidente dos Estados Unidos naquele
momento.

Cinema

A disputa ideológica durante a Guerra Fria

Enfrentamentos indiretos

Agências de
espionagem

Olimpíadas

Principal líder do bloco
socialista

União Soviética

Principal líder do bloco
capitalista

Estados Unidos

Uma produção do bloco capitalista
Guerra nas Estrelas

Uma produção do bloco socialista
Solaris

Moscou, 1980
Boicote do bloco capitalista em protesto contra
a invasão soviética no Afeganistão, em 1979.

Los Angeles, 1984
Boicote do bloco socialista, em represália

aos Estados Unidos e em protesto contra a
instalação de mísseis Pershing 2 na Europa.

EUA
CIA

URSS
KGB

O mundo bipolar

1.

2. a, c.

3. a) As definições do presidente Trumam para os regimes de
governo baseados no capitalismo e no socialismo são ten-
denciosas e procuram criar uma imagem negativa do soci-
alismo. A estratégia era uma forma de se opor a outra su-
perpotência daquele momento, a URSS.

b) O discurso marca o período inicial da Guerra Fria, logo após
a Segunda Guerra Mundial.

4. a, b, c, d.

5.

Descolonização da África

Período: A intensificação do processo de descolonização
no continente se acentuou a partir da Segunda Guerra
Mundial.

Razões: Em clima de luta contra as ditaduras no final da
Segunda Guerra Mundial, o domínio europeu passou a ser
questionado. Colaboraram ainda outros fatores como a
disputa por áreas de influência entre EUA e URSS.

Principais características no norte da África: Na região se
consolidaram fortes movimentos nacionalistas, que criou
uma identidade comum, o pan-arabismo.

Principais características na África Negra: Liderado por mi-
norias educadas na Europa, o processo de descolonização
manteve em grande parte as fronteiras construídas pelos
colonizadores, unindo etnias diferentes e muitas vezes
rivais. Com o tempo, entre a população excluída, surgiu
forte sentimento de afirmação da identidade africana,
como forma de se opor aos grupos da elite.

10. Durante séculos, a África foi submetida à intensa explora-
ção por parte dos países europeus. Apenas no século XX,
os povos africanos iniciaram movimentos de libertação que
garantiram autonomia política. Entretanto, herdaram mui-
tos dos problemas gerados pelo imperialismo, que prejudi-
cam o desenvolvimento econômico e condenam as popu-
lações locais à pobreza. Nesse cenário, a aids vem se alas-
trando pelo continente, matando milhões de pessoas e com-
prometendo o futuro desses povos.

11. 3, 4, 2, 1.

represália ao boicote norte-americano em Moscou, os so-
viéticos e outros países do bloco socialista boicotaram as
Olimpíadas de Los Angeles. O boicote socialista foi movi-
do também pela instalação de mísseis Pershing 2 na Euro-
pa, apontados para os países socialistas.

8. a) Tony, um escoteiro-mirim.

b) A população a se proteger de um ataque nuclear.

c) Estados Unidos.

d) Estimular a sensação de que existia um perigo real de
ataque dos países socialistas aos Estados Unidos, inclu-
sive com armas atômicas.

9. Preencha a ficha.
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12. a) Israel está localizado no Oriente Médio, na Ásia. O país
limita-se, a leste, com a Jordânia e a Síria; a oeste, com
o mar Mediterrâneo; a norte, com o Líbano; e, a sul, com
o Egito e a Arábia Saudita.

b) Antes da criação do Estado de Israel, a Palestina era habita-
da por povos de origem árabe, os palestinos. Na partilha
estabelecida pela ONU, os palestinos perderam muitos ter-
ritórios, situação que se agravou com as inúmeras guerras
em que se enfrentaram os exércitos de Israel e os dos pa-
íses árabes. À medida que Israel ampliou seus domínios na
região, os palestinos foram obrigados a viver em campos
de refugiados nos países vizinhos.

c) Palestinos: devem reconhecer o Estado de Israel como
legítimo e devem combater o terrorismo.

Israelenses: devem devolver à Síria as colinas de Golã e
restabelecer as fronteiras de 1967.

d) A cidade de Jerusalém seria dividida segundo linhas ét-
nicas, entre judeus, muçulmanos, cristãos e armênios.
A Cidade Velha ficaria sob controle judeu, mas o Monte
do Templo seria palestino.

e) O objetivo é possibilitar uma discussão a respeito da in-
tolerância que alimenta os conflitos no Oriente Médio.
Representantes dos governos e grupos extremistas re-
lutam em fazer qualquer tipo de concessão. A Iniciativa
de Genebra é um exemplo de como a tolerância e a habi-
lidade de negociação podem ajudar a humanidade a so-
lucionar grande parte dos seus problemas.

Respostas


