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QUESTÃO 1 

O movimento mostrado na figura é chamado de 
divergente, acontecido na Dorsal Mesoatlântica e 
explica a teoria da Tectônica de Placas ou Deriva 
Continental, através da separação da Pangeia. 

 

QUESTÃO 2 

O compartimento planalto caracteriza-se por ter o 
processo erosivo maior que a sedimentação. A formação 
dos planaltos do Paraná (3) e leste-sudeste (7) se deu 
a partir de movimentos epirogenéticos. 

 

QUESTÃO 3 

A Política do Apaziguamento, foi uma aceitação 
britânico-francesa da retomada alemã de sua postura 
beligerante e da incorporação de territórios 
limítrofes a esse país. A falta de uma ação mais 
efetiva por parte de ingleses e franceses em coibir a 
reestruturação dos alemães, culminou com a invasão à 
Polônia dando início a Segunda Guerra Mundial. 
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QUESTÃO 4 

Na Conferência de Teerã, os Três Grandes Aliados 
estabeleceram que houvesse a abertura de uma frente 
de batalha na porção ocidental para auxiliar a União 
Soviética contra a força nazista. Houve por parte dos 
aliados ocidentais, Estados Unidos e Inglaterra, um 
atraso proposital com o intuito de desgastar tanto as 
tropas alemãs quanto as tropas soviéticas. Em 1945, 
mesmo diante de seu “cansaço” devido aos numerosos 
combates, o país liderado por Stalin, conseguiu em 
Yalta, estabelecer uma zona de influência no leste 
europeu. 

 

 
QUESTÃO 5 

Plano Marshall X COMECON. 

OTAN X Pacto de Varsóvia. 

 

 

QUESTÃO 6 

O fato histórico retratado é a Crise do Mísseis em 
Cuba, quando, com o pretexto de proteção da ilha 
caribenha, a União Soviética instalou, com a permissão 
e a pedido do governo de Fidel Castro, mísseis com 
capacidade de levar ogivas nucleares em território 
americano. 

O governo dos Estados Unidos mobilizou suas tropas 
no Caribe bem como seus mísseis situados em território 



europeu, precisamente na Turquia, como retaliação. A 
crise durou treze dias sendo encerrada sem que fosse 
necessário o uso de tais armas. 

 
 

 

 


