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Correções das atividades 

Capitalismo vs. Socialismo: Um mundo bipolar 
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1) O Brasil como país capitalista: propriedade privada dos meios de produção, 

acumulação de capital, relações de produção (capitalista e trabalhador), 

entre outros. 

 

2) Com o nascimento do capitalismo e a queda do sistema feudal, o trabalho 

artesanal foi dando espaço para a maquinofatura e, a partir de então, 

confinado em fábricas. O trabalhador vendia sua força laboral em troca de 

salário e não era dono dos meios de produção 

 

 

3) Renascimento urbano e comercial; surgimento de uma nova classe 

comercial nas cidades — burguesia; alteração das relações de trabalho no 

campo; desenvolvimento no sistema de trocas, com uso da moeda; 

progresso nos transportes; desenvolvimento da exploração das minas de 

ferro 

 

Págs. 9 e 10 

 

1) O texto trata da questão da precarização do trabalho, mediante a 

terceirização de setores e atividades. Em regra, os trabalhadores 

terceirizados não têm as mesmas garantias e direitos sociais. Unidades 

produtivas de empresas transnacionais têm quadro menor de 

funcionários, se comparados ao passado recente. Há redução de postos 

de trabalho em empresas centrais e deslocamento de parcelas dos 

empregos para empresas terceirizadas, em geral mais precárias. 



2) Devemos considerar as inúmeras lutas em diversos países para manter 

ou ampliar as conquistas sociais. Além disso, a fiscalização e controle 

das políticas públicas por meio de entidades e movimentos organizados. 

 

3) D 

 

4)   

O acúmulo de capitais se dava por meio do comércio; balança 

comercial favorável; política mercantilista; expansão ultramarina. 

Primeira e Segunda Revoluções Industriais; indústria dominante na 

atividade econômica; liberalismo econômico; imperialismo europeu. 

Economia monopolizada; quebra da Bolsa de Valores de Nova York; 

expansão das grandes corporações e empresas transnacionais; 

revolução tecnológica; mudanças na distribuição espacial das 

indústrias e na divisão internacional do trabalho 

 

5) Nesse período, o capitalismo expandiu-se de tal forma que a produção 

superou o mercado consumidor. A superprodução provocou grande 

número de falência de empresas estadunidenses e a consequente 

depressão econômica nos Estados Unidos, que se estendeu a toda 

economia mundial. A partir disso, o estado passou a interferir de forma 

mais efetiva na economia. 

 

Pág. 14. 

 

A ideia de esforço conjunto que pode ser subentendida do cartaz, 

assinalando também os resultados práticos dos investimentos do Plano 

Marshall para os países europeus atendidos. 
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Deverão considerar que os processos de russificação ou dominação política 

de Moscou sobre outros povos, etnias, repúblicas e nacionalidades 

contribuíram para minar ou reduzir a diversidade cultural, que é uma das 

bases da riqueza humana. 

 

Págs. 19 e 20. 

 

2) A Doutrina Truman tinha como objetivo impedir ou conter o avanço 

socialista pelo mundo. A OTAN foi um grande instrumento dessa dominação 

capitalista, considerando que correspondia à força militar que legitimava as 

potências capitalistas 



3) “Mundo bipolar de 1945 aos anos de 1980” e “Cortina de Ferro”.  

 Estendeu-se para os países da Europa Oriental, além de Coreia do Norte, China, 

Cuba, Angola e outros. 

 

4) No período 1945-1989, o mundo viveu sob o comando de duas 

superpotências: Estados Unidos, que lideravam o bloco capitalista, e União 

Soviética, que liderava o bloco socialista. Era, portanto, um mundo bipolar. 

Ambas apresentavam poderio econômico e político-militar que mantinha os 

países do bloco sob seu controle. Temendo a expansão do sistema oposto, 

as potências faziam uma imposição ideológica que lhes possibilitava manter 

seu sistema, bem como instrumentalizavam guerras que colocavam em risco 

sua dominação. 

 

5) A Guerra Fria consistiu em disputas econômicas e comerciais por áreas de 

influência etc., acompanhadas de uma crescente corrida armamentista entre 

duas superpotências, Estados Unidos e URSS. Secretamente, ambas se 

armavam com arsenais militares e nucleares, estabelecendo o chamado 

equilíbrio do terror, em que se asseguravam caso houvesse uma guerra entre 

elas. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos superavam 

a URSS em arsenais nucleares, mas, até o fim da Guerra Fria, a URSS fez 

avanços nesses instrumentos de guerra. 

 

Págs. 21 a 27 

 
1. D 4. D 7. C 10. D 13. C 16. C 19. A 

2. B 5. D 8. C 11. D 14. A 17. D 20. E 

3. E 6. C 9. A 12. E 15. E 18. C 21. E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


