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BONS ESTUDOS!!
1. Leia o texto a seguir.
Coreia do Sul pede mediação de Rússia e China para conter Norte
O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Yun Byung-se, disse nesta quarta-feira (10) que pediu a mediação
da Rússia e da China para tentar convencer a Coreia do Norte a encerrar suas provocações militares, em um momento
de elevada tensão na Península Coreana.
"Através de uma estreita colaboração com a Rússia e a China, o governo sul-coreano continua realizando esforços para
persuadir a Coreia do Norte a mudar sua atitude", disse Yun durante um comitê parlamentar, em declarações
divulgadas pela agência "Yonhap".
G1, 10/04/2013. Coreia do Sul pede mediação de Rússia e China para conter Norte. Disponível em: G1. Globo
A respeito do “momento de elevada tensão na Península Coreana”, mencionado no texto, assinale a alternativa correta:
a) A tensão entre as Coreias se deve ao fato de o Sul, socialista, ameaçar a eclosão de uma guerra caso o Norte não ceda
parte de seu território.
b) A tensão mencionada no texto refere-se à instabilidade geopolítica estabelecida entre as Coreias após o Norte ter
realizado novos testes nucleares e de ter ameaçado a eclosão de uma nova guerra entre os dois países caso o bloqueio
econômico imposto pelos EUA e pela ONU não seja quebrado.
c) O pedido da Coreia do Sul pela intervenção de Rússia e China deve-se ao fato desses dois países serem os maiores
inimigos da Coreia do Norte, o que poderia desviar o foco desse país, que esqueceria seus inimigos do Sul.
d) As “provocações militares” a que o texto se refere são as frequentes zombarias elaboradas pelo governo norte-coreano a
fim de provocar uma instabilidade na relação entre os dois países, fazendo com que outras nações intercedam e combatam
eventuais ataques realizados pela Coreia do Sul.
e) A divisão entre as duas Coreias é apenas ideológica, haja vista que ambas fazem parte de um mesmo território político.
2. Leia o texto a seguir.
Coreia do Sul pede mediação de Rússia e China para conter Norte
O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Yun Byung-se, disse nesta quarta-feira (10) que pediu a mediação
da Rússia e da China para tentar convencer a Coreia do Norte a encerrar suas provocações militares, em um momento
de elevada tensão na Península Coreana.
"Através de uma estreita colaboração com a Rússia e a China, o governo sul-coreano continua realizando esforços para
persuadir a Coreia do Norte a mudar sua atitude", disse Yun durante um comitê parlamentar, em declarações
divulgadas pela agência "Yonhap".
G1, 10/04/2013. Coreia do Sul pede mediação de Rússia e China para conter Norte. Disponível em: G1. Globo
*Defina, em linhas gerais, a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, caracterizando o regime político de cada país e
suas principais frentes de alianças.
3. Entre junho de 1950 e julho de 1953, transcorreu a chamada Guerra da Coréia, sobre a qual é correto afirmar:
a) O conflito foi provocado pelos interesses expansionistas do governo sul-coreano, que procurava estabelecer sua
hegemonia político-militar na região.
b) O conflito foi provocado pela negativa japonesa em aceitar a desmilitarização imposta após a Segunda Guerra Mundial.
c) A ameaça de uma revolução socialista levou o governo da Coréia do Sul a solicitar ajuda norte-americana, o que
provocou a reação do governo da Coréia do Norte.
d) Tratou-se de uma guerra civil que resultou na divisão da Coréia em dois Estados independentes.
e) O conflito teve início com a tentativa de unificação da Coreia sob iniciativa do regime comunista da Coreia do Norte,
com apoio da China.
4. Justifique a afirmativa abaixo:
“Na Guerra do Vietnã, os EUA tentavam impedir a unificação do Vietnã, sob um governo socialista. A grande vítima
desse conflito foi a população civi”.
5.A Indochina, após a rendição japonesa, em 1945, resistiu ao retorno dos seus antigos senhores - os franceses. Daí
uma sucessão de conflitos e negociações, tais como:

I - a derrota dos franceses em Dien Bien Phu, (1954), que afastou definitivamente a hipótese de se manter o domínio
francês nessa região;
II - a divisão provisória do Vietnã em duas partes, uma comunista (Norte), e a outra capitalista (Sul), pelos Acordos de
Genebra (1956);
III - o progressivo desenvolvimento dos Estados Unidos no conflito para conter o Vietcong e evitar a queda de toda a
Indochina em poder dos comunistas;
IV - o triunfo militar norte-americano sobre os guerrilheiros comunistas, prejudicado pelas manobras diplomáticas que
entregaram aos comunistas o Vietnã do Sul. Assinale se estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I, II e III
e) I, III e IV
6. A Guerra do Vietnã ultrapassa os limites da luta pela libertação do domínio estrangeiro e se insere nos quadros
da Guerra Fria, quando:
a) A URSS oferece seu apoio irrestrito ao partido comunista de Ho-Chi-Minh.
b) Os EUA atuam no sentido de impedir o avanço do comunismo no sudeste asiático.
c) O regime comunista do Vietnã do Norte se alia ao regime socialista de Mao-Tsé-Tung.
d) A aliança França-EUA se consolida na luta contra a libertação da Indochina.
e) A política bem sucedida de Ho-Chi-Minh se expande por toda a península indochinesa.
7. A intervenção dos Estados Unidos da América no Vietnã, no contexto dos conflitos militares da Guerra Fria,
tinha como propósito:
a) Evitar a reunificação do Vietnã sob o poder do governo socialista do Norte, o que representaria a ampliação da zona de
influência soviética.
b) Garantir a realização de eleições gerais e diretas em todo o Vietnã a fim de possibilitar a desocupação militar americana
da Coréia do Sul.
c) Retirar as bases militares soviéticas estabelecidas em território vietnamita com a finalidade de pôr fim à corrida
armamentista.
d) Restituir o domínio colonial francês no território a fim de salvaguardar o regime democrático na Coréia.
e) Impedir o massacre de civis do Vietnã do Sul pelo governo socialista do Norte, que seguia a orientação de práticas
stalinistas.
8. Entre 1961 e 1973, um total de 57.939 norte-americanos morreu no conflito da Indochina, a mais longa e custosa
guerra externa na história dos Estados Unidos. A Força Aérea dos EUA jogou sobre o Vietnã uma tonelagem de
bombas mais de três vezes superior ao que foi jogado na Alemanha durante a Segunda Guerra.
KEYLOR, William R. "The twentieth-century world"; an international history. New York: Oxford University Press, 1996. p. 375.

Considerando-se a Guerra do Vietnã, é CORRETO afirmar que
a) O conflito foi motivado pela intenção do Governo norte-americano de impedir a expansão do Comunismo no Sudeste
asiático.
b) Os norte-americanos deram apoio decidido às ações de seu Governo no Vietnã e manifestaram insatisfação quando suas
tropas foram retiradas de lá.
c) Os vietnamitas que enfrentavam o exército dos EUA lutavam em condições difíceis, pois não dispunham de apoio
externo.
d) A saída das tropas norte-americanas e a subsequente derrota das forças locais pró- Ocidente levou à divisão do Vietnã.
9. (FGV - SP) A Grande Marcha empreendida nos anos 30 por Mao Tsé-tung e seus seguidores foi:
a. uma fuga dos contingentes comunistas que estavam sendo perseguidos pelas tropas do Kuomitang.
b. uma fuga dos seguidores de Mao perseguidos pelas tropas japonesas que invadiram a Manchúria.
c. uma tentativa das tropas comunistas de cortar as linhas de abastecimento das tropas nacionalistas.
d. uma tentativa das tropas de Mao de cercar as tropas japonesas que haviam invadido a Manchúria e o norte
da China.
e. a marcha empreendida pelos comunistas sobre Nankim para derrotar as tropas do Kuomitang.
10. A Revolução Cultural Chinesa, também conhecida como a “Grande Revolução Cultural Proletária”, consistiu em uma
espécie de temporada de mudanças sociais, políticas e socioeconômicas em todo o território chinês.
* Caracterize a Revolução Cultural e identifique suas motivações.

11. “(...) Fidel se beneficiou da Guerra Fria e vendeu a importância geopoIítica de Cuba à União Soviética, em troca de
generosos subsídios. Cuba é muito mais importante no mundo como um símbolo. E ela é um símbolo por causa de
Fidel. Sem Fidel, o regime cubano perde o símbolo da vanguarda do comunismo internacional ou, ao menos, do
antiimperialismo, especialmente do antiamericanismo. A Revolução Cubana nunca se viu como uma mudança de
governo em Cuba apenas. A atuação de Ernesto Che Guevara na África e na América do Sul era parte da mística em
torno dos combatentes de Sierra Maestra. Para a América Latina, especificamente, Fidel foi o ícone das mudanças que
organizações de esquerda do Continente inteiro buscavam”. (Revista Época, fevereiro de 2008).
A saída de Fidel Castro da liderança do governo reacendeu o debate acerca da controvertida História Cubana. A respeito do
tema, considere as afirmações abaixo.
I. No contexto internacional da Guerra Fria, Cuba foi um palco importante na disputa entre os EUA e a ex-URSS, com
destaque para a „Crise dos Mísseis‟, em 1962, quando o mundo esteve à beira de um confronto nuclear.
II. A Revolução Cubana inspirou movimentos de esquerda na América Latina, a partir da década de 1960, sendo adotada
como modelo para os grupos guerrilheiros pró-socialistas, a exemplo da Guerrilha do Araguaia, no Brasil.
III. Para superar a crise vivida por Cuba desde o fim da URSS, o país busca ampliar suas relações econômico-comerciais,
sobretudo na América Latina, destacando-se sua aproximação com a Venezuela de Hugo Chávez.
Dessa forma,
a) apenas as afirmações I e II estão corretas.
b) apenas as afirmações II e III estão corretas.
c) apenas as afirmações I e III estão corretas.
d) apenas a afirmação III está correta.
e) todas as afirmações estão corretas.
12. (FGV/2011) A Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, teve como principal característica:
a) A mobilização popular por meio de manifestações de massas e a organização de seguidas greves gerais que
interromperam as atividades econômicas de Cuba.
b) A prática do “foquismo”, com grupos armados que se dedicavam à luta armada caracterizada pela tática de guerrilhas.
c) A mobilização internacional por meio de campanhas que denunciavam o desrespeito aos direitos humanos por parte do
governo cubano.
d) A intervenção soviética, que enviou tropas de apoio aos revolucionários e bombardeou bases do governo cubano.
e) A vitória eleitoral dos revolucionários no pleito de 1958 e a gradativa implementação de medidas socializantes por Fidel
Castro.
13. A Revolução Cubana foi um processo revolucionário responsável pela derrubada do governo ditatorial imposto
por Fulgêncio Batista que resultou na tomada de poder da guerrilha liderada por Fidel Castro no ano de 1959.
* Caracterize a situação política, social e econômica de Cuba antes da revolução.

Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo,
então somos companheiros.
Che Guevara

