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GUERRA FRIA    9º ANO EF – HISTÓRIA – PROF. MACEDO 
LISTA 05 

 Prezad@s alun@s,  

 Ainda teremos, no melhor dos cenários, mais um mês em isolamento social e ensino à distância. Sei que temos 

enfrentado dias difíceis, mas precisamos manter a calma e a esperança que dias melhores virão. E, de fato, creio que virão mesmo. 

Muito em breve nos reencontraremos. Nas próximas semanas, seguirei com uma estratégia mais tranquila, de modo a revisar e treinar 

bastante tudo aquilo que já vimos.  

Preparados? Vamos lá!  

Um abraço (de longe) a todos, 
Prof. Macedo 

 

P.S: Saudade de todos vocês =) 

________________________________________________________________________________________ 
TEXTO DE APOIO PARA AS QUESTÕES 1 E 2 

Nós zarpamos neste novo mar porque há conhecimento a ser adquirido e novos direitos a serem vencidos, e eles precisam ser 

vencidos e usados pelo progresso de todos os povos. Pois a ciência espacial, assim como a ciência nuclear e todas as tecnologias, não 

possui uma consciência própria. Se isso se tornará uma força para o bem ou para o mal depende do homem, e podemos ajudar a decidir 

se este novo oceano será um mar de paz ou um terrível teatro de guerra apenas se os Estados Unidos ocuparem uma posição de 

preeminência. Não digo que devamos ou iremos desprotegidos contra o abuso hostil do espaço mais do que vamos desprotegidos 

contra o uso hostil da terra ou do mar, porém digo que o espaço pode ser explorado e dominado sem alimentar os fogos da guerra, 

sem repetir os erros que o homem fez ao estender seu mandato em torno deste nosso globo. 

Ainda não há conflito, preconceito, conflito nacional no espaço. Seus perigos são hostis a todos nós. Sua conquista merece o 

melhor de toda a humanidade, e sua oportunidade para cooperação pacífica pode nunca mais surgir outra vez. Mas por que, dizem 

alguns, a Lua? Por que escolher isto como nosso objetivo? E também podem muito bem perguntar, por que escalar a montanha mais 

alta? Porque, 35 anos atrás, voar pelo Atlântico? Por que Rice joga com Texas?  

Nós escolhemos ir para a Lua! Nós escolhemos ir para a Lua... Nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer as outras 

coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis; porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor das nossas 

energias e habilidades, porque o desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar e um que temos 

a intenção de vencer, e os outros, também.  

Presidente John F. Kennedy, 12 de setembro de 1962.  

QUESTÃO 1 

 À luz do fragmento de texto acima e dos aspectos por ele suscitados, responda, com um parágrafo simples, à seguinte 
pergunta: Por que o presidente Kennedy sinalizou, com tanta veemência, que os EUA tinham a intenção de vencer o desafio 
mencionado pelo texto?    

QUESTÃO 2 

 Considerando os argumentos presentes no discurso do Presidente Kennedy, há alguma relação com a doutrina lançado pelo 
Presidente Harry Truman?   

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 3 E 4, ASSISTA O SEGUINTE VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=hN8xcU63oFc  

QUESTÃO 3 

https://www.youtube.com/watch?v=hN8xcU63oFc
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 De forma sucinta, explique por que ocorreu a Crise dos Mísseis, em 1963.   

QUESTÃO 4 

 Desde o seu início, a relação existente entre a União Soviética e Cuba, muito explica por estas duas nações compartilharem 
ideais 

A) comunistas 
B) ateus 
C) antiamericanos  
D) fascistas 
E) democráticos 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


