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Capítulo 4 A Europa dividida

1  C

 Apesar de haver relativa coincidência entre a denomina-
ção e a localização geográfica não foi este o principal fator 
para a distinção entre os países. O IDH nem havia sido 
inventado quando a Europa foi regionalizada em Oriental 
e Ocidental. Apesar dos governos ditatoriais da Europa 
Oriental, alguns países da Europa Ocidental também tive-
ram períodos de ditadura, como Espanha e Portugal.

2  A

 A Guerra Fria, ocorrida entre o período após a Segunda 
Guerra Mundial até 1991, com a formação da Comuni-
dade dos Estados Independentes (CEI), é o episódio 
histórico retratado pela imagem, que ilustra uma queda 
de braço entre as figuras de Tio Sam e de Lenin, repre-
sentando os Estados Unidos, que comandavam mun-
dialmente o modo de produção capitalista, e a URSS, 
que era referência global do sistema socialista.

3  Na reconfiguração geopolítica pós-Segunda Guerra sur-
giram duas superpotências: Estados Unidos, capitalista, 
e União Soviética, socialista. Ambas desenvolveram pla-
nos de auxílio econômico para oferecer aos seus países 
aliados com a finalidade de fortalecer seus vínculos polí-
tico-econômicos e esfera de influência e poder, prática 
intensificada durante a Guerra Fria ao redor do mundo. 
Os Estados Unidos propuseram o Plano Marshall sobre-
tudo aos países da Europa Ocidental e a União Sovié-
tica desenvolveu o Comecon para os países da Europa 
Oriental.

4  D

 Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a 
Alemanha encontrava-se ocupada pelos exércitos dos 
Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, 
que assumiram, temporariamente, o controle das áreas 
onde se encontravam. Alguns meses após o fim da 
guerra, na Conferência de Potsdam, a Alemanha foi 
separada em duas.

5  A queda do Muro de Berlim em 1989 simbolizou o fim 
do socialismo na Alemanha Oriental, a reunificação da 
Alemanha, a abertura de caminho para os demais paí-
ses da Europa Ocidental desvincularem-se da influên-
cia da União Soviética (também em decadência nesse 
momento) e o avanço do sistema capitalista.

6  C

 O fim da Guerra Fria se deu pela dissolução do modo 
de produção socialista a partir dos anos 1980 e se ofi-
cializando em 1991, com a desintegração da URSS, que 
implementou políticas de abertura ao capitalismo.

7  A

 Após o fim da União Soviética, o regime socialista 
entrou em decadência. Os países da Europa Oriental, 
que sofriam forte influência soviética, fizeram transição 
para o capitalismo.

8  D

 Os primeiros países a romper com a URSS foram aque-
les que faziam parte dela, como no caso de Estônia, 
Lituânia e Letônia.

9  Tchecoslováquia – dissolução pacífica, resultando na 
formação da República Tcheca e da Eslováquia.

 Iugoslávia – dissolução conflitiva, com formação da 
Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Montenegro, Sérvia, 
Croácia, Albânia e Kosovo.

10  A Alemanha é a maior e mais complexa economia 
europeia e uma potência mundial. Apresenta parque 
industrial diverso, com empresas de base e também 
de alta tecnologia. Além disso, os outros dois setores 
da economia, o agropecuário e o de serviços, são tam-
bém diversificados, de qualidade e rentáveis. Malta é 
uma pequena ilha no Mar Mediterrâneo com economia 
lastreada no turismo, que é suficiente para sustentar a 
qualidade de vida da população.


