
www.acessaber.com.br 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA – GUERRA FRIA – 3º ANO EM 

 

1. Quando teve início a Guerra Fria? 

R. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos 

e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. 

 

 

2. Como era a economia na União Soviética e nos Estados Unidos nessa época? 

R. A União Soviética possuía um sistema socialista, baseado na economia planificada, 

partido único (Partido Comunista), igualdade social e falta de democracia. Já os Estados 

unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na 

economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. 

 

 

3. Qual a definição para a expressão guerra fria? 

R. A definição para a expressão guerra fria é de um conflito que aconteceu apenas no 

campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e direto entre Estados 

Unidos e URSS. 

 

4. O que um conflito armando significaria nesse conflito? 

R. Um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e, provavelmente, da vida 

no planeta Terra. Porém ambos acabaram alimentando conflitos em outros países como, 

por exemplo, na Coreia e no Vietnã. 

 

 

5. Baseado em seus conhecimentos, comente sobre a Paz Armada. 

R. As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e 
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armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio 

bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque 

inimigo.  

 

6. Como foi o fim da guerra fria? 

R. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas 

acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989 cai o 

Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 1990, o 

então presidente da União Soviética Gorbachev começou a acelerar o fim do socialismo 

naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os EUA e 

mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates 

políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo 

implantado nos países socialistas. 

 


