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LISTA 05 

GABARITO –  AVALIAÇÃO PRODUTIVA 

1. A vitória na corrida espacial era absolutamente indispensável aos EUA, dado que a URSS já colecionava, desde 1957, 
importantes avanços no tocante às descobertas espaciais. Assim, para a administração Kennedy, era vital garantir que os EUA 
chegassem e retornassem da Lua em segurança antes que a URSS o fizesse. Estava em jogo não só a reputação e o orgulho 
norte-americano, mas também a capacidade econômica, tecnológica e militar do sistema capitalista. Portanto, o governo 
Kennedy, assim como seus sucessores, não mediram esforços políticos e econômicos para obter essa vitória, consumada em 
julho de 1969, quando a bandeira norte-americana tremulou em solo lunar e marcou a superioridade dos EUA e do capitalismo 
sobre o comunismo soviético. 

2. Ao analisar as palavras e a narrativa construída pelo presidente Kennedy, nota-se que, para ele, a Corrida Espacial apenas 
teria um fim positivo se os EUA a vencessem, uma vez que ele considerava que somente os estadunidenses seriam capazes 
de transformar aquele “novo oceano” em um “mar de paz”. Portanto, chegar à Lua antes dos soviéticos era conter o avanço 
da hostilidade comunista, de forma semelhante ao proposto pelo presidente Truman ao lançar sua doutrina de política externa 
em 1947.  

3. A crise político-diplomática que irrompeu em 1963 entre os Estados Unidos e a União Soviética foi uma consequência da 
confirmação da presença de mísseis soviéticos instalados em bases militares cubanas, a cerca de 144 quilômetros da costa da 
Flórida. Diante da tamanha ameaça, a Casa Branca respondeu de forma imediata com o envio de centenas de navios e porta-
aviões para a costa cubana, de modo a pressionar as forças soviéticas, enquanto as negociações políticas sob os olhares atentos 
de todo o mundo, receoso da iminência de uma terceira guerra mundial. 

4. C 


