
        

GABARITO 
GEOGRAFIA 8º ANO 

LISTA DE EXERCÍCIO 2  
 

Busque o vídeo a seguir no site youtube.com, e responda as questões abaixo. 

Vídeo: EUA vs. URSS GUERRA FRIA (Canal reVisão, duração de 9:02 minutos) 

 

1) Qual o nome dos 3 chefes de estado (“líderes”), que aparecem juntos no início do vídeo?  

 

Os três líderes que aparecem no vídeo são o Sir Winston Churchill, Primeiro Ministro do Reino Unido; 

o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos EUA; e o Josef Stalin, Primeiro Ministro da URSS. 

 

 

2) O que quer dizer a frase: “O inimigo do meu inimigo, é meu amigo”? 

 

Esta frase refere-se a aliança estabelecida entre EUA, Reino Unido e URSS para deter o inimigo em 

comum. Neste caso, o avanço da Alemanha nazista, liderado por Adolf Hitler, durante a Segunda 

Guerra Mundial. 

 

 

3) Após a reunião de Yalta, a Alemanha seria dividida em quais países após sua possível derrota na guerra? 

 

Após a reunião de Yalta, a Alemanha seria dividida entre Reino Unido, EUA, URSS e França. 

 

4) Quais os principais termos da Conferência de Potsdam, segundo o vídeo? 

 

-Reversão de as anexações alemãs na Europa em 1937 e a separação da Áustria e a Alemnha; 

-Desmilitarização, desnazificação, democratização e descartelização da Alemanha nazista; 

-O acordo de Potsdam estabeleceu a divisão da Alemanha e da Áustria e m zonas de ocupação; 

-Julgamento de Norumberg; 

-Estabelecimento de novas fronteiras para a Polônia; 

-Acordo de indenização de guerra. a Alemanha foi condenada a pagar 20 bilhões aos aliados. 

 

 

5) O que foi a chamada “Cortina de Ferro”? 

 

Este termo refere-se a fronteira estabelecida entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental através da 

dominação soviética do Leste Europeu. Este termo surgiu a partir de um discurso de W. Chruchill. 

 

6) Por que o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, teve um uso mais político do que militar de 

acordo com o vídeo? 

 

Pois, as bombas atômicas foram lançadas nessas cidades para demonstrar para o resto do mundo, 

sobretudo, para a União Soviética, o poder bélico dos Estados Unidos. Ressalta-se que o mundo não 

tinha este tipo de armamento, nem mesmo a URSS. O avanço da União Soviética era temido pelos 

EUA. 

 

 

7) Explique o conceito de HEARTLAND. 

 

O termo Heartland diz respeito a um território de importância estratégica do ponto de vista geográfico 

(está entre três continentes e acesso aos três oceanos que interligam todos os três continentes); 

econômico – maior produção agrícola mundial; grandes reservas de recursos minerais e energéticos. 

Características que beneficiariam a dominação mundial.  



 

 

8) Como a indústria cultural dos Estados Unidos, ajudou a propagar o chamado “American way of life”? 

 

A indústria cultural estadunidense, representada principalmente pelos cinemas, desenhos animados e 

histórias em quadrinhos (gibis), tornou-se grande difusora de sua cultura, propagando o estilo de vida 

dos cidadãos estadunidenses para o restante dos países da América e do mundo, que por muitas vezes 

não passava de uma propaganda fantasiosa. 

 

9) Como o Plano Marshall favoreceu à economia dos Estados Unidos no pós-guerra? 

 

O Plano Marshall beneficiou a economia dos EUA através dos juros dos empréstimos fornecidos aos 

países europeus. Bem como, através da compra dos produtos necessários para a reconstrução europeia. 

 

 

10) Diferencie a OTAN do Pacto de Varsóvia. 

 

OTAN: acordo de cooperação militar do bloco capitalista, que garante auxílio e proteção militar a 

qualquer país-membro. 

Pacto de Varsóvia: aliança militar entre o bloco socialista, que determinada a ajuda mútua em 

conflitos armados. 


