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Ler e descobrir – página 61

1  Dentro da Alemanha, a construção do muro objetivou 
separar fisicamente o lado influenciado pelos soviéticos 
do lado influenciado pelos capitalistas. No contexto 
mundial, o muro simbolizou a disputa entre EUA e URSS 
por zonas de influência ideológica.

2  O muro tinha 156,4 km de extensão.

3  O muro foi construído de modo a dificultar sua escalada. 
Por isso, havia, por exemplo, arames. Entre os dois lados 
da barreira havia, ainda, torres de guarda, sistemas de 
alarmes, patrulha canina, iluminação e armadilhas.

Agora é com você! – página 63

1  Alemanha (4ª posição), Reino Unido (5ª), França (6ª) e 
Itália (8ª).

2  Não, pois mesmo tendo quatro dentre as oito maiores 
economias do mundo, os EUA e países da Ásia também 
são muito importantes.

Conexão Brasil – página 67

1  Resposta pessoal.

2  Resposta pessoal.

Explore seus conhecimentos – página 71

1  O critério é político-econômico, com base no sistema 
adotado por cada país no período da Guerra Fria. Atual-
mente, todos os países europeus são capitalistas, mas 
a divisão ainda considera os países da Europa Oriental 
como aqueles que estavam alinhados à antiga URSS e 
adotavam o socialismo.

2  A industrialização e o imperialismo das décadas que 
sucederam às guerras permitiram, historicamente, um 
acúmulo de capital nesses países. Além disso, com a 
ajuda do Plano Marshall, os países da Europa Ocidental 
conseguiram se reconstruir rapidamente.

3  a) Para impedir a passagem de pessoas da Berlim socia-
lista, sob influência da União Soviética, para o lado 

444 A Europa dividida

capitalista da cidade, e como forma de distanciar o 
socialismo do capitalismo durante a Guerra Fria.

 b) A queda do muro simboliza a unificação político-e-
conômica da Alemanha, com a imposição do sistema 
capitalista e o fim da Guerra Fria.

4  O sistema socialista adotado por esses países até o 
início da década de 1990 priorizava os investimentos 
públicos em saúde e educação, o que explica os bons 
indicadores socioeconômicos.

5  V-V-F-V-F
 A Alemanha pós-Guerra Fria foi unificada, e não dividida; 

antes era Alemanha Oriental (socialista), e Alemanha 
Ocidental (capitalista). 

 A fragmentação da Iugoslávia ocorreu de maneira vio-
lenta, com guerras civis, e Kosovo ainda não é reconhe-
cido por todos os países como Estado independente.

6  D
 Os países da Europa Ocidental apresentam PIBs eleva-

dos. Na maioria deles, o PIB é superior a 1 000 bilhões, 
ou seja, atinge cifras trilionárias.

7  A
 A regionalização geopolítica europeia em Leste e Oeste 

tem como base a disputa ideológica da Guerra Fria pós-
-Segunda Guerra.

8  B
 A Guerra Fria dividiu a Europa de acordo com o sistema 

político-econômico dos países. Os países do leste eram 
socialistas e aliados à União Soviética, e os do oeste 
eram capitalistas aliados aos Estados Unidos.

9  B
 O Plano Marshall constituiu um plano de ajuda econômica 

para os países europeus, de modo a fortalecer o capita-
lismo nos países devastados com a Guerra Mundial.

10  A
 A Alemanha é a maior potência da Europa atualmente. 

Porém, há uma diferença socioeconômica entre o leste 
e o oeste do país, devido às diferenças que haviam no 
período da Guerra Fria. O lado oeste tem um desenvol-
vimento econômico mais acelerado e teve que ajudar 
na integração do leste.

11  B
 O Reino Unido é desenvolvido, industrializado e essen-

cialmente urbano. Produz petróleo no Mar do Norte 
para atender suas demandas energéticas. O primeiro-
-ministro é o chefe de Estado.
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12  B
 A Eslováquia tornou-se independente de maneira pací-

fica, enquanto os países que integravam a antiga Iugos-
lávia só conseguiram sua independência por meio de 
guerras civis.

13  E
 Polônia, Romênia e Bulgária integram o Leste Europeu 

e foram socialistas no período da Guerra Fria.

14  C
 O sistema de mercado e a maior atenção ao indivíduo 

do que à sociedade são marcas do sistema capitalista.


