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Unidade 4

Nome:   Data:  

1. Quando surgiu a divisão do continente europeu em ocidental e oriental?

2. Após a Segunda Guerra Mundial, os países do leste europeu passaram a fazer parte do 
bloco soviético (socialista). Explique como isso ocorreu.

3. O que significa a expressão “cortina de ferro”?
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4. Leia a notícia a seguir e responda.

Em 68, países do leste europeu aderiram aos protestos do Ocidente

“Incentivadas pela atmosfera de efervescência estudantil na Europa ocidental, alguns 
países do mundo socialista aderiram aos protestos de 1968, reivindicando um regime 
mais aberto.

Os manifestantes questionavam o socialismo burocrático, exigiam reformas edu ca
cionais, o fim da censura e do controle imposto pelos partidos comunistas.

Os principais protestos em países do leste europeu ocorreram na Tchecoslováquia (atuais 
Eslováquia e República Tcheca), na Polônia e na Iugoslávia (território ocupado atualmente 
por Eslovênia, Croácia, Montenegro, Macedônia, Bósnia e Sérvia).

Mais de 20 anos antes do fim da Guerra Fria (19471991), em 1968, as lutas do socialismo 
real e do capitalismo eram semelhantes.

Os movimentos ocorreram simultaneamente, com lutas por mudanças políticoeco
nômicas e culturais.

Contudo, assim como no mundo capitalista, as revoluções do leste europeu foram 
sufocadas.”

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u396968.shtml>. Acesso em: 22 mar. 2011.

a) Quais são os principais países do leste europeu que promoveram movimentos contra o 
regime soviético?

b) Qual eram as principais reivindicações desses movimentos?

c) Como ficou conhecido o movimento popular realizado na tchecoslováquia em 1968?

5. Quais foram os três principais fatos ocorridos no cenário europeu que contribuíram para o 
fim da URSS?
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6. Leia a letra da música e responda.

Notícias do leste

Senti o vento soprar
Em quase todas as direções

E de toda parte vinham
Sorrisos de alívio há muito silenciados

Eles dançaram a noite inteira
Como crianças

Livre do Pesadelo

A liberdade soprou no leste
A liberdade soprou no leste
As algemas se quebraram

E agora os dias não são
Tão cinzas como eram antes

E do outro lado do muro
Cabeças se erguem e mãos se levantam

Cantando enfim a queda
Das estátuas de bronze
Rasgando a mordaça

Prá escrever com sangue
A palavra proibida

Vida [...]

Uns e outros. A terceira onda. Epic/Sony Music, 1990. Faixa 1. Disponível em: <letras.terra.com.br/unse
outros/441034/>. Acesso em: 22 mar. 2011.

a) a música faz referência a qual momento histórico? Justifique sua resposta com um trecho 
da letra.
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b) o que esse momento representou para a população do leste europeu? responda com 
citações de trechos da música.

7. Sobre o fim da Guerra Fria e o processo de modernização das ex-repúblicas soviéticas, 
marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas.

a) Com a queda do muro de Berlim, a união Soviética tornou-se mais forte geopoliticamente, 
dividindo com os Estados unidos a posição de potência mundial. ( )

b) Fim da economia planificada, adoção de modelos democráticos nos países do leste 
europeu e fim da aliança militar socialista foram consequências do final da Guerra Fria. ( )

c) o período de economia planificada preparou os países da ex-união Soviética para o 
cenário econômico e mundial do fim do século XX. ( )

d) toda a população dos países da ex-união Soviética tinha acesso aos bens de consumo e aos 
produtos de primeira necessidade, sem enfrentar nenhum tipo de problema. ( )

e) a adoção da economia planificada teve impacto negativo no processo de inserção dos 
países da ex-união Soviética na economia mundial e fracassou por não incentivar a 
produção, a inovação e a livre iniciativa da população. ( )

8. Reescreva as frases que você considerou falsas, tornando-as verdadeiras.
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9. A respeito da CEI, responda:

a) o que significa a sigla e qual é o principal objetivo dessa organização?

b) por que a Federação russa foi a maior interessada na criação da CEi? 

10. Circule, no quadro a seguir, os países que fazem parte da CEI.

Estônia, azerbaijão, Letônia, rússia, polônia, república tcheca, turcomenistão, 

Eslováquia, Hungria, Quirguistão, romênia, armênia, Lituânia, uzbequistão, 

Eslovênia, Croácia, Belarus, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Geórgia, Montenegro, 

Bulgária, ucrânia, Macedônia, Moldávia, albânia, Cazaquistão, Kosovo, tadjiquistão.

11. Qual “herança” a adoção de uma economia planificada deixou aos países-membros da 
CEI, no momento em que eles buscaram ter uma economia de mercado?
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12. Escreva um parágrafo que apresente duas justificativas para a afirmação: 

“Desde sua criação, a CEI encontra dificuldades para se manter.”

13. Considerando os aspectos econômicos e sociais da Europa oriental, faça as associações:

(a) país de economia forte

(B) país de economia frágil

(C) país da CEi

( )  a república tcheca possui economia dinâmica, destacando-se na produção de alimentos, 
bebidas e eletrodomésticos. Mais da metade de suas exportações é encaminhada à uE. 

( )  a rússia exporta carvão, alumínio, níquel, ouro, prata, diamante, madeira e cobre.  
São produtos que, por não envolverem necessariamente o uso de tecnologias de ponta, 
acabam por aumentar a dependência de tecnologias e de produtos industrializados de 
outras regiões. 

( )  a albânia é um país agrícola, de população predominantemente islâmica e baixo Índice 
de desenvolvimento Humano (idH). recebe refugiados de Kosovo e muitos dos seus 
habitantes emigram para a Grécia e a itália.
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( )  a Estônia possui importante centro industrial, produtor de alcatrão, benzina e gás. 
Entre as ex-repúblicas soviéticas, foi a que alcançou maior penetração no mercado 
internacional e tem elevada renda per capita.

( )  a Bulgária enfrenta problemas de corrupção e desemprego. É um país culturalmente 
próximo da rússia, em relação à escrita (alfabeto cirílico) e à religião (cristã ortodoxa).

14. Quais foram as principais causas dos conflitos étnicos e dos movimentos separatistas na 
Europa oriental? Cite dois conflitos que ocorreram na década de 1990.

15. Leia o texto e responda às questões.

Se a Iugoslávia tivesse vencido a Copa do Mundo, que país atual  
ficaria com a taça?

“A Sérvia seria dona do troféu mais cobiçado do futebol. A regra vale para campeonatos 

e estatísticas conquistados pela Iugoslávia em competições esportivas. E quem define 

isso não é a Fifa, nem o Comitê Olímpico Internacional, mas a ONU. É que toda vez 

que um país se divide, pacificamente ou por guerras, aplicase um princípio do direito 

internacional chamado ‘sucessão de Estados’. Em resumo, novos países resultantes da 

divisão firmam acordos internacionais definindo quais deles serão herdeiros da nação 

dissolvida. A herança envolve privilégios e obrigações, como patrimônios e dívidas. Se 

a ONU aprova o tratado, as federações internacionais de cada modalidade esportiva 

assinam embaixo e transferem o histórico competitivo para o país herdeiro. Por isso, 

todas as conquistas da União Soviética – dissolvida em 1991 – estão na conta da Rússia. 
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O caso mais estranho é o da exTchecoslováquia, que desde 1993 tem dois sucessores 
oficiais. Nesse caso, os troféus ficam onde a federação internacional de cada esporte 
definir: a República Tcheca leva vantagem nessa disputa, herdando a maioria dos troféus 
e rachando algumas estatísticas esportivas com a vizinha Eslováquia.”

Fonte: Revista Mundo Estranho. Disponível em: <mundoestranho.abril.com.br/geografia/seiugoslavia
tivessevencidocopamundopaisatualficariataca614359.shtml>. Acesso em: 22 mar. 2011.

a) de acordo com o texto, o que é o princípio de “sucessão de Estados”?

b) Cite o nome de alguns países que surgiram após a “divisão” de outro. Qual deles esteve 
envolvido em uma guerra?




