
 

Em rede as ideias acontecem! 

 

 

 

 
 

 

Olá turma! 
 

Segue o gabarito das atividades referentes à semana de 18 a 20/03/2020. 

Quaisquer dúvidas escrevam no Google Sala de Aula. 

 

Cumpram a quarentena, para o bem de todas e todos! 

 

Professora Carolina 

 
 
 

TAREFÁRIO – GABARITO 

 

 
1) Sobre a crise dos mísseis em Cuba (1962), responda às questões propostas: 

 
a) Onde se localiza a ilha de Cuba? Quais os países vizinhos? 

 
A ilha de Cuba localiza-se na parte insular da América Central. Portanto, é um país caribenho. Entre 

os países próximos, estão a Jamaica, o Haiti, a República Dominicana, o México (península do 

Yucatán) e os Estados Unidos (estado da Flórida). 
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b) Qual era a relação entre Estados Unidos e Cuba antes da ocorrência da Revolução Cubana 

(1959)? Por que a população cubana realizou tal revolução? 

 
A relação entre Estados Unidos e Cuba era muito mais próxima. Os cubanos conquistaram sua 

independência do domínio espanhol em 1898, com grande apoio dos Estados Unidos. Por sua vez, 

os estadunidenses conseguiram, em troca, exercer grande influência sobre a política cubana, 

inclusive na constituição do país (por exemplo, a instalação da base militar de Guantánamo na ilha). 

Desta data até 1959, o arquipélago era bastante frequentado pelos estadunidenses, que 

encontravam no país diversão (cassinos e prostituição). Além disso, empresas dos EUA 

controlavam a maior parte da economia cubana, instaladas em seu território e voltadas para a 

exportação – sem grande preocupação com a pobreza da imensa parte da população cubana. 

Por fim, destaca-se o apoio do governo estadunidense ao ditador cubano Fulgêncio Batista, que 

beneficiava os interesses dos EUA na ilha enquanto censurava e reprimia a sociedade de Cuba. 

Neste contexto, realizou-se a Revolução Cubana, que se encerrou em 1959, mas foi idealizada 

anos antes. Foi comandada por um grupo rebelde liderado por Fidel Castro e Che Guevara, e 

apoiada pela população cubana, que desejava a queda do ditador e independência real do povo em 

relação a influências externas. 

 
c) Primeiramente, o intuito dos revolucionários não era, necessariamente constituir um país 

socialista. Então, por que o governo cubano assumiu esse tipo de modelo de desenvolvimento? 

 
Os revolucionários não tinham a ideologia socialista como caminho para o país quando tomaram o 

poder. A razão de Cuba ter se tornado um país socialista se deve à aproximação que o governo 

cubana fez da União Soviética, quando os EUA decidiram pelo embargo econômico à Cuba além 

de romperem as relações diplomáticas e também pressionar os aliados (e países dependentes) a 

fazerem o mesmo. Desta forma, Cuba tornou-se socialista “por necessidade”, para romper o 

isolamento imposto e reduzir as implicações dele em sua economia e sociedade. Por sua vez, a 

URSS viu em tal contexto uma oportunidade para ampliar sua influência, em um país que está no 

“quintal” dos EUA. 

 
d) O que é um embargo econômico? Que tipo de impactos isso gera para o país que está 

submetido a essas condições? 

 
Um embargo econômico é quando um país decide não exportar ou importar de outro enquanto este 

não cumpra com aquilo que o primeiro quer. Funciona como um castigo, que gera sérios prejuízos 

a quem é “castigado”. Por exemplo, Cuba é um país que, por suas características geográficas, não 

consegue produzir tudo o que precisa. Como tem grandes dificuldades para importar produtos, 

muitas vezes sofre com a escassez de gêneros como os de combustíveis e higiene 

(https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/02/11/falta-de-combustivel-e-escassez-de- 

produtos-de-higiene-agravam-crise-em-cuba.htm). Tal contexto pode gerar grandes problemas 

sociais e crises econômicas. 

 
e) O que foi a Crise dos Mísseis de Cuba? Comente sobre esse episódio da História no contexto 

da Guerra Fria. 

 
A crise dos mísseis foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, período caracterizado pela 

bipolaridade entre Estados Unidos (capitalista) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(socialista). Em outubro de 1962, o presidente estadunidense alegou que a URSS havia deslocado 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/02/11/falta-de-combustivel-e-escassez-de-produtos-de-higiene-agravam-crise-em-cuba.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/02/11/falta-de-combustivel-e-escassez-de-produtos-de-higiene-agravam-crise-em-cuba.htm


 

 

 

mísseis para a ilha caribenha, voltados para o território dos EUA. Disse em rede nacional e 

efetivamente deslocou navios para bloquear Cuba e atacar se fosse preciso. Foram dias de tensões 

enquanto John Kennedy (EUA) e Nikita Khrushchev (URSS) negociavam a situação. Ao final, a 

URSS concordou em retirar os mísseis e, em segredo, os EUA disseram que iriam retirar mísseis 

que havia instalado na Turquia. Todo o mundo acompanhou apreensivo este episódio da história 

mundial, haja vista que EUA e URSS eram grandes potências nucleares e nunca tinham ficado tão 

perto de se enfrentar diretamente. 

 
f) Quais as dificuldades enfrentadas pelos cubanos desde a dissolução da União Soviética, em 

1991? 

 
São muitas dificuldades pois, com o fim da URSS, o país caribenho ficou muito mais isolado, com 

sérios problemas econômicos e escassez de produtos básicos – ainda que a população tenha 

acesso total à saúde e educação, entre outros serviços proporcionados pelo Estado. 

A saída encontrada foi voltar a economia nacional para o turismo, divulgando as belezas do território 

cubano. Porém, há consequências negativas, pois a entrada de moeda mais valorizada na ilha gera 

diferenças de classe entre a população. Por isso, há o CUC (Peso Convertível) – moeda para 

turistas; e o CUP (Peso Cubano) - moeda usada pela população em geral, chamada de moeda 

nacional. 

 
2) A respeito da Guerra da Coreia, realize os exercícios a seguir: 

 
a) Como estava o território coreano logo após o final da 2ª Guerra Mundial? 

 
O território da Coreia, desde 1910, estava ocupado pelos japoneses. Quando o Japão saiu 

derrotado da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), suas tropas tiveram que deixar a península 

coreana, que foi dividida em duas no paralelo 38°N. A parte norte ficou sob influência dos soviéticos 

(URSS), enquanto a parte sul, dos Estados Unidos – as grandes vencedoras da 2ªGM. 

 
b) Quais as causas da Guerra da Coreia, ocorrida entre 1950 e 1953? Que países estavam direta 

e indiretamente envolvidos? 

 
A Guerra da Coreia foi deflagrada quando tropas da parte Norte invadiram a parte Sul – diante de 

um contexto em que os dois lados reivindicavam o controle total da península coreana, tanto os 

socialistas como os capitalistas. Os países diretamente envolvidos eram Coreia do Norte e Coreia 

do Sul. Indiretamente, os EUA apoiaram os sul-coreanos e a URSS os norte-coreanos. 

 
c) Observe o mapa a seguir e comente os avanços e retrocessos territoriais dos norte e sul 

coreanos durante o conflito. 
 



 

 
 
 
 

O mapa aponta que, em junho de 1950, houve um movimento de ataque das tropas norte-coreanas 

em direção ao sul da península. Em setembro, os norte-coreanos haviam dominado quase toda o 

território ao sul. Porém, em novembro do mesmo ano, os sul-coreanos contra-atacaram e 

avançaram sobre grande parte da Coreia do Norte (com entrada das forças militares dos EUA). Em 

1953, as fronteiras entre os dois países voltaram para o mesmo limite estabelecido antes do conflito 

ser iniciado, o paralelo 38°N. 

 
d) Que impactos tal conflito gerou para a população das duas Coreias? Que influência desse 

conflito pode ser observada ainda nos dias de hoje na política e ações militares dos dois 

países? 

 
Os embates entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, apesar de relativamente breves, trouxeram 

muitos prejuízos. Foram bastante sangrentos, com uso de armas que destruíram grande parte da 

infraestrutura dos países e estima-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas morreram. Além disso, 

até hoje os dois países são altamente militarizados e preparados para se enfrentarem. Por exemplo, 

na Coreia do Sul o serviço militar é obrigatório para todos os homens, por 2 anos. Na Coreia do 

Norte, uma ditadura, são produzidas armas nucleares e realizados desfiles militares de 

demonstração de força para o mundo. 

 
e) A guerra foi encerrada? Por quê? 

 
Não. Mesmo com o fim dos embates, as negociações que se seguiram à 1953 não foram bem 

sucedidas. Coreia do Norte e Coreia do Sul fizeram um armistício, uma trégua, mas nunca 

encerraram oficialmente o conflito. As tensões entre os dois países continuam altas até hoje, 

sobretudo devido ao programa nuclear norte-coreano. 

 
3) Sobre a Guerra do Vietnã, assista ao vídeo “Estados Unidos e a Guerra do Vietnã/ Nerdologia” 

(https://www.youtube.com/watch?v=P3sM7rFl1Zc) e escreva um texto que contenha os seguintes 

elementos: 

 
 Intenções dos EUA na península da Indochina, especialmente no Vietnã; 

 Duração e causas do conflito; 

 O que foi o “incidente do Golfo de Tonquim” 

 Efetivos militares estadunidenses no Vietnã e armas utilizadas 

 O que motivou a “derrota” dos Estados Unidos 

 Causas da retirada do país do conflito 

 “Legado” da guerra para estadunidenses e vietnamitas 

 Ano de unificação do país e tipo de governo 

 
A Guerra do Vietnã foi iniciada pouco depois da Guerra da Indochina (1946 a 1954), quando 

a população desta península lutou contra o domínio colonial da França. 

No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham grande interesse de frear o avanço 

da URSS pelo mundo. Queriam evitar um efeito dominó na Indochina, ou seja, que um dos países 

que compõem a península (Mianmar, Laos, Camboja Tailândia e Vietnã) se torna-se socialista e 

influenciasse os demais. Queriam evitar a unificação do Vietnã sob o regime socialista. Os 

estadunidenses acreditavam que, caso o Vietnã fosse socialista, poderia também estimular as 

https://www.youtube.com/watch?v=P3sM7rFl1Zc


 

 

 

Filipinas e até o Japão. Achavam que, se vencessem uma Guerra na região, poderiam mudar os 

rumos da própria Guerra Fria. 

Em agosto de 1964, um incidente foi considerado o desencadeador do conflito. Os EUA 

afirmaram que navios do Vietnã no Norte atacaram embarcações dos EUA no Golfo de Tonquim. 

Esse episódio é bastante polêmico, na medida que muitos pesquisares defendem que nunca, de 

fato, aconteceu, ou seja, teria sido uma desculpa política para deflagar a Guerra. 

Os Estados Unidos nunca declararam guerra contra o Vietnã. Mas mandaram cerca de 500 

mil militares para o país da Indochina de uma só vez no auge do conflito e mais de 2,5 milhões de 

militares no total. Foram inúmeras missões, com lançamento de sete milhões de toneladas de 

bombas (três vezes mais que na Segunda Guerra Mundial). Além disso, os EUA contavam com 

forças militares aliadas, da Coreia do Sul e da Austrália. 

A maior parte das batalhas foram vencidas pelos EUA. Mas o país sofreu grande pressão 

em suas relações diplomáticas para diminuírem sua participação no conflito, ao receberem 

concessões dos socialistas. Além disso, o custo financeiro e humano também gerou muita pressão 

social para o fim da Guerra. Mais de 50.000 estadunidenses morreram e 300.000 ficaram feridos 

(20.000 incapacitados permanentemente). 

Foram muitos movimentos pacifistas, as denúncias de atrocidades, a oposição política ao 

governo e os movimentos em defesa dos direitos civis. Grande parte da população afirmava que a 

Guerra era sem sentido. 

Dessa forma, em 1973 os EUA se retiraram do Conflito, deixando o Vietnã do Sul 

enfraquecido. Em 1975, Vietnã do Norte e do Sul foram unificados sob o regime socialista – o que 

os EUA queriam evitar. 
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