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Unidade 4

1. Essa divisão surgiu após a Segunda Guerra, quando a ordem mundial passou a ser 
bipolar, opondo países considerados capitalistas e socialistas.

2. Historicamente, o Império Russo sempre esteve envolvido em disputas pela conquista 
dos países do leste europeu. Durante a Segunda Guerra, a União Soviética ocupou 
militarmente as repúblicas bálticas (Estônia, Letônia e Lituânia) e, após sucessivas vitórias 
do Exército Vermelho, pôde libertar os países do leste das forças alemãs e finalmente 
estabelecer um regime socialista.

3. “Cortina de ferro” foi uma expressão criada por Winston Churchill, na época o primeiro- 
-ministro britânico, para se referir à divisão da Europa em duas partes: o leste europeu, 
que ficou sob influência soviética (socialista), e a Europa ocidental, que ficou sob 
influência norte-americana (capitalista).

4. 

a) Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia.

b) Esses movimentos reivindicavam reformas educacionais, o fim da censura e do controle 
imposto pelos partidos comunistas.

c) Primavera de Praga.

5. 

•	 O	ingresso	de	Mikhail	Gorbachev	ao	poder	na	União	Soviética	e	sua	política	de	reformas	e	
aproximação	do	Ocidente;

•	 a	abertura	das	fronteiras	da	Hungria	e	da	Tchecoslováquia	com	a	Europa	ocidental;

•	 a	queda	do	muro	de	Berlim	e	a	reunificação	da	Alemanha.

6. 

a)	 A	letra	da	música	fala	sobre	a	queda	do	muro	de	Berlim.	Podemos	perceber	isso	no	
trecho:	“E	do	outro	lado	do	muro	/	Cabeças	se	erguem	e	mãos	se	levantam	/	Cantando	
enfim a queda”.

b)	 “Sorrisos	de	alívio	há	muito	silenciados	/	Eles	dançaram	a	noite	inteira	/	Como	crianças	/	
Livre do Pesadelo”

“E	agora	os	dias	não	são	/	Tão	cinzas	como	eram	antes”

“A	liberdade	soprou	no	leste	/	As	algemas	se	quebraram”.

Respostas das sugestões de avaliação
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7. 

a) (F)

b) (V)

c) (F)

d) (F)

e) (V)

8. 

a)	 Com	a	queda	do	Muro	de	Berlim,	a	União	Soviética	ficou	enfraquecida	geopoliticamente,	
deixando de ser uma potência mundial. 

c)	 O	período	de	economia	planificada	atrasou	economicamente	os	países	da	ex-União	
Soviética	no	fim	do	século	XX,	sobretudo	com	relação	aos	avanços	tecnológicos.

d)	 Apenas	parcela	privilegiada	(os	novos	ricos)	dos	países	da	ex-União	Soviética	tinha	acesso	
aos bens de consumo e aos produtos de primeira necessidade. 

9. 

a)	 CEI	significa	“Comunidade	dos	Estados	Independentes”.	Seu	principal	objetivo	é	manter	a	
unidade	e	a	soberania	dos	Estados-membros,	com	certa	autonomia	política	e	econômica.	

b)	 A	Federação	Russa	se	esforçou	para	criar	a	CEI	porque	queria	manter	relações	com	
as	repúblicas	independentes	que	fizeram	parte	da	União	Soviética.	A	Rússia	tinha	
interesses	militares	e	energéticos;	ou	seja,	buscava	manter	a	hegemonia	sobre	as	 
ex-repúblicas	soviéticas.

10. 

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 A adoção de um modelo econômico planificado deixou como herança aos países- 
-membros da CEI um sistema produtivo pouco diversificado e tecnologicamente atrasado 
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em relação aos demais países do mundo. A falta de competitividade e de investimentos 
provocou uma estagnação das economias do leste europeu. Além disso, o processo de 
mudança para a economia de mercado trouxe o desemprego e a diminuição da renda dos 
menos favorecidos.

12. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno cite a tentativa de aproximação das repúblicas 
integrantes da CEI à União Europeia e as tentativas da Rússia de manter a hegemonia no 
bloco, o que acaba gerando tensões e conflitos.

13. 

(A)

(C)

(B)

(A)

(B)

14. Entre as principais causas que motivaram os conflitos étnicos e os movimentos 
separatistas, podemos citar:

•	 a	dissolução	da	União	Soviética	e	o	crescente	desejo	de	independência	dos	países	que	
antes	seguiam	governos	centralizadores	e	autoritários;

•	 sentimentos	nacionalistas	e	de	resistência	à	intervenção	de	outros	governos;

•	 existência	de	países	formados	por	repúblicas	de	diversas	nacionalidades	(como	no	caso	
da	antiga	Iugoslávia),	com	línguas	e	religiões	diferentes.	

 Como exemplo de conflitos, podemos citar os que ocorreram na Tchetchênia e na 
Iugoslávia.

15. 

a)	 Esse	princípio	diz	que	os	países	resultantes	de	uma	divisão	firmam	acordos	internacionais,	
definindo	quais	serão	herdeiros	da	nação	dissolvida.	A	herança	envolve	privilégios	e	
obrigações,	como	patrimônios	e	dívidas.

b)	 Sérvia	(antiga	Iugoslávia),	Rússia	(antiga	União	Soviética),	República	Tcheca	e	Eslováquia	
(antiga	Tchecoslováquia).	A	Sérvia	esteve	envolvida	em	uma	guerra	civil	com	a	Bósnia,	
entre 1992 e 1995.
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