
 

Corumbá, _____ de ______________ de 2020                                            Prof. Eder Zanella 

FOLHA DE ATIVIDADE – 9º ANO – TEMA: “ A Guerra Fria “ 

 Para desenvolver as atividades consulte o livro capítulo 03. 

 Na próxima semana envio o gabarito – atenção, boa leitura e até logo ! 

1ª ) - O Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, teve como principal objetivo: 

 

a) Reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN. 

b) Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. 

c) Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. 

d) Consolidar a influência socialista na Europa Ocidental. 

e) Consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. 

 

2 – A “Guerra Fria” foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da: 

 

a) Polarização do mundo em dois blocos político-militares, entre as duas guerras mundiais. 

b) Polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria. 

c) Polarização do mundo em dois blocos político-militares, após a Segunda Guerra Mundial. 

d) Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão. De um lado a Inglaterra, 

Rússia, Estados Unidos e França de outro. 

e) A disputa das áreas árticas e antárticas, após a Segunda Guerra Mundial. 

 

3 –  Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um 

período homogêneo único na história do mundo. […] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor 

de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único 

pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico 

em que houve: 

 

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra 

Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 1930. 

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China 

e o Japão. 

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

 

4 – (UNESP 92) – Os recentes acordos para a diminuição das armas estratégicas de longo alcance afastam 

as campanhas histéricas e o perigo de um confronto bélico catastrófico. Quando se analisam as origens da 

denominada Guerra Fria, percebe-se que ela se relacionou inicialmente com: 

 

a) a política do desarmamento nuclear e o enfrentamento militar direto entre as duas superpotências. 

b) a instalação de rampas de lançamento e a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba. 

c) o fim da Guerra do Vietnã e o apoio norte-americano aos “contras” da Nicarágua sandinista. 

d) a ascensão de Mikhail Gorbatchev na URSS e sua política de Glasnost. 

e) o envolvimento dos governos inglês e norte-americano na elaboração de um discurso responsabilizando 

o comunismo como terrível ameaça ao mundo livre. 

 

5 –  Na última Copa do Mundo, nos surpreendemos com a declaração do técnico da seleção alemã Jurgen 

Klinsmann, diante da possibilidade de a Alemanha ganhar aquela Copa e ser tetracampeã. Na verdade, a 

Alemanha estaria ganhando o seu primeiro título de Copa do Mundo, afirmou Jurgen Klinsmann. 

Assinale a opção que explica corretamente a afirmação do técnico alemão.  

https://www2.unesp.br/


a) A Alemanha Oriental, fruto dos tratados do pós-Segunda Guerra Mundial, foi vitoriosa nas três copas 

disputadas no período de domínio nazista e esses títulos não foram reconhecidos pela FIFA.  

b) A Alemanha unificada, vencedora de três copas mundiais, não teve reconhecida a sua condição de 

nação porque, na época das vitórias, estava ocupada pelas forças da OTAN.  

c) Os títulos mundiais ganhos pela Alemanha, no período da Guerra Fria, foram atribuídos apenas à parte 

oriental.  

d) A Alemanha Ocidental ganhou apenas dois dos três títulos, o outro título foi ganho pela parte oriental, 

ocupada por forças soviéticas.  

e) A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve o seu território dividido em duas partes e 

apenas a Ocidental foi vitoriosa nas três copas mundiais. 

 

6 – Leia o trecho do discurso a seguir. “Que toda nação saiba… que pagaremos qualquer preço, 

suportaremos qualquer fardo, enfrentaremos qualquer privação, apoiaremos qualquer amigo, obstaremos 

qualquer inimigo, para assegurar a sobrevivência e o triunfo da liberdade.”  

John F. Kennedy, Discurso de Posse. Citado por NEVINS, A. e COMMAGER, H.S. “Breve 

História dos Estados Unidos”, S.P.: Alfa-Omega, 1986, p. 591. 

Baseando-se na citação e na política externa do governo norte-americano na década de 1960, assinale a 

alternativa INCORRETA.  

 

a) No início do governo Kennedy, ocorreram intervenções e conflitos envolvendo Cuba e União 

Soviética. Os Estados Unidos apoiaram a invasão da Baía dos Porcos, promoveram o bloqueio naval e 

aéreo à ilha e exigiram a retirada dos foguetes soviéticos instalados em Cuba.  

b) Ao enfatizar a aplicação do Plano Marshall e da Doutrina Truman, o governo Kennedy foi marcado 

pelas negociações com a União Soviética e a China, que objetivaram solucionar os conflitos envolvendo a 

Coréia e o Vietnã e evitaram a expansão do comunismo na Ásia.  

c) Em relação à América Latina, o governo norte-americano formulou a Aliança para o Progresso, cuja 

proposta era conceder ajuda e financiamentos para o desenvolvimento econômico, a fim de evitar o 

crescimento da influência comunista sobre as populações latino-americanas.  

d) O governo norte-americano organizou iniciativas de treinamento das forças armadas e dos serviços de 

repressão da América Latina, a fim de reprimir manifestações populares e opositores aos governos 

favoráveis à influência norte-americana. 

 

7 –  Nas décadas de 1960 e 1970, a relação dos EUA com a América Latina  

 

a) caracterizou-se pela ausência de investimentos econômicos significativos, uma vez que a região 

oferecia menores oportunidades de lucro do que os chamados tigres asiáticos.  

b) alterou-se quando os norte-americanos condicionaram a ajuda financeira aos relatórios de organizações 

internacionais que avaliavam o respeito aos direitos humanos e à democracia. c) desenvolveu-se de 

acordo com o programa do Departamento de Estado Norte-americano, com o objetivo de suplantar o 

domínio político e cultural dos países europeus na região.  

d) particularizou-se pela aplicação da “política da boa vizinhança”, que objetivava industrializar e 

desenvolver o sul do continente, ainda que sob o controle dos norteamericanos.  

e) pautou-se por um clima tenso, sobretudo depois da subida ao poder de Fidel Castro e da crise dos 

mísseis na  

baía dos Porcos.  

 

 

 


