
Capítulo 4

EUA: a potência mundial

Agora é com você – Pág. 59

01  Fruticultura – Flórida e Califórnia; Leite – Minnesota, Wisconsin,
Michigan, Indiana, Ohio; Trigo – Dakota do Norte e do Sul, 
Nebraska e Kansas.

02  Os alunos devem identi� car os principais cinturões ao tipo 
climático predominante, como clima temperado (leite, 
milho e trigo); clima tropical (fruticultura).

Agora é com você – Pág. 63

01  Os alunos deverão redigir levando em consideração a 
superprodução doméstica e a retomada de crescimento do 
mercado europeu, a má distribuição de renda que impedia 
a geração de um amplo mercado consumidor, a maneira 
com que o governo adotou o protecionismo e a autossu� -
ciência governamental que prejudicou o mercado externo.

02  Os alunos deverão desenvolver a resposta com base na 
concessão, por parte dos patrões, de melhores salários e 
diminuição da margem do lucro para amenizar as demis-
sões e manter o consumo.

Agora é com você – Pág. 64

01  Os dois primeiros ciclos estão associados ao apogeu da 
economia industrial britânica.

02  O segundo ciclo, marcado pela siderurgia moderna, registra 
o fortalecimento da indústria moderna nos Estados Unidos.

03  O terceiro ciclo marca a hegemonia norte-americana, 
favorecido pelo uso do petróleo e do motor a combustão 
interna, combinados com a adoção de linha de montagem 
na indústria automobilística e o gerenciamento da produ-
ção com o fordismo e o taylorismo.

Conexão Brasil – Pág. 65

01  A colonização dos Estados Unidos ocorreu com base na 
aproximação à Grã-Bretanha, que estava em pleno desen-
volvimento. Já o Brasil foi colonizado no contexto da dis-
puta entre portugueses e espanhóis, que, de acordo com 
o autor, eram impérios em fase de decadência.

02  No auge da primeira Revolução Industrial, o Brasil viven-
ciava ainda uma realidade escravocrata, com reduzido 
mercado consumidor, pouca mão de obra quali� cada e 
uma economia fortemente agrária. Os Estados Unidos 
acompanhavam a Grã-Bretanha no processo de interna-
cionalização do capitalismo.

Leitura complementar – Pág. 66

01  As taxas de juros acompanham a economia em parceria com 
a in� ação, principalmente. Quando as taxas de juros são ele-
vadas, o consumo diminui, e a in� ação tende a estabilizar.

02  A crise de 1929 ocorreu por fatores diferentes da de 2008: 
enquanto a de 1929 estava associada à queda da Bolsa de 
Nova York, a de 2008 estava associada à crise imobiliária 
das linhas de crédito subprime.

03  Resposta sujeita à época da pesquisa.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  A maior concentração industrial dos Estados Unidos acon-
tece no nordeste do país. Esse fato é explicado com a 
formação das Treze Colônias, que se dividiram em colô-
nias do norte (manufatura) e colônias do sul (produção de 
matéria-prima). Com base nessa divisão, a evolução manu-
fatureira ocorreu, proporcionando essa expressiva concen-
tração. Além do nordeste, na costa oeste, principalmente 
na Califórnia, existe uma região chamada Vale do Silício, 
que reúne indústrias de alta tecnologia.

02  Ao longo da história econômica dos Estados Unidos e do 
mundo, destacam-se duas importantes crises: a de 1929 e 
a de 2008. A maior crise econômica dos Estados Unidos 
ocorreu em 1929, quando a Bolsa de Nova York quebrou 
por causa de uma série de fatores, entre eles, o grande 
estoque das indústrias estadunidenses e o elevado endi-
vidamento da população. Já a segunda maior crise dos 
Estados Unidos, em 2008, foi proporcionada pela grande 
desvalorização no mercado imobiliário, que quebrou o sis-
tema � nanceiro do país.

03  A cidade de Nova York está localizada na Costa do Atlântico,
no nordeste do país. Essa região é considerada uma das 
maiores concentrações urbano-industriais do planeta, fruto 
do histórico processo de industrialização do país, que teve 
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início nessa região. Já a cidade de Los Angeles, localizada 
na Costa do Pací� co, no oeste do país, destaca-se pelo 
crescimento econômico embasado na produção petrolífera 
no estado da Califórnia. Nos dias atuais, a região concen-
tra um dos maiores centros de produção cinematográ� ca 
(Hollywood) e tecnológica (Vale do Silício) do planeta.

04  A partir da segunda metade do século XX, no contexto da 
Terceira Revolução Industrial, os Estados Unidos passaram 
a investir em uma nova área de desenvolvimento: a tecno-
logia. Com isso, o governo, apoiado pela iniciativa privada, 
construiu um dos maiores centros de pesquisas tecnológi-
cas do planeta, o Vale do Silício, localizado na Califórnia.

05  B

 Para consolidar o processo de globalização da economia, 
capitaneado pelos Estados Unidos, o desenvolvimento de 
tecnologias de informação foi crucial para modernizar os 
setores ligados à comunicação.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  A

 O Vale do Silício, localizado no estado da Califórnia, é 
uma região que compreende uma série de empresas de 
alta tecnologia, em parte responsáveis pelo desenvol-
vimento da Terceira Revolução Industrial. Cidades como 
Palo Alto, Santa Clara e São José concentram um imenso 
centro de pesquisas com a presença de empresas com 
destaque no cenário mundial, como HP, Microsoft e Apple.

02  C

 A enorme concentração urbano-industrial no nordeste dos 
Estados Unidos é o resultado dos grandes investimentos 
promovidos pelos empresários e políticos estadunidenses,
associados à considerável disponibilidade de recursos 
naturais.

03  B

 A região 1, o manufacturing belt, é uma das regiões em 
que as indústrias não mais se concentram devido a vários 
fatores, entre eles, o surgimento de novas áreas no país. 
Com isso, surgiram vários espaços abandonados, que 
deram novo nome para a área: rust belt (cinturão de ferru-
gem). A região 2 con� gura-se como uma importante área 
industrial receptora de grandes investimentos. A região 3, 
localizada no sun belt (cinturão do sol), destaca-se pelas 
reservas de petróleo.

04  F, F, V, F
 O sun belt envolve também a Região Sul dos Estados 

Unidos. A sociedade de consumo baseia-se nas relações 
comerciais: venda de produtos supér� uos e consumismo 
(compra sem necessidade). As colônias do sul, na época das 

Treze Colônias, tiveram uma ocupação de exploração de 
mão de obra escrava. O clima predominante nos Estados 
Unidos é o temperado e suas variações, podendo também 
ser encontrado no país o polar (Alasca) e o tropical (Havaí).

05  E

 O Vale do Silício é uma das regiões mais importantes para 
a produção da tecnologia mundial. Localizado no estado 
da Califórnia, Região Oeste dos Estados Unidos, é a sede 
de muitas empresas de high-tech.

06  C

 O governo estadunidense investiu em tecnologia a par-
tir da segunda metade do século XX, deslocando as prin-
cipais atenções da antiga região industrial, o Nordeste 
(manufacturing belt), para o Oeste, com destaque para o 
sun belt.

07  E

 Os novos polos industriais surgiram com base em uma nova 
necessidade criada no contexto do pós-Segunda Guerra 
Mundial. Assim, as novas áreas não precisam estar próximas 
às matérias-primas, tal como ocorria com as tradicionais 
indústrias do Nordeste do país (manufacturing belt).

08  A

 Um dos principais pilares do processo de globalização 
é enfraquecer as culturas locais em todo o planeta para 
implantar e fortalecer a cultura global, capitaneada na 
atualidade pelos Estados Unidos, maior potência econô-
mica mundial.

09  A

 A partir do século XX, principalmente na sua segunda 
metade, iniciou-se um processo de descentralização da 
produção industrial pelo mundo, espalhando-a para as 
nações menos desenvolvidas. O objetivo era buscar custos 
menores de produção e ampliar o mercado consumidor.

10  D

 A Terceira Revolução Industrial trouxe uma série de inova-
ções nas áreas trabalhistas e de produção, com destaque 
para a � exibilização das relações de trabalho e o modelo 
produtivo denominado toyotismo, respectivamente.

MERGULHANDO FUNDO

01  Na região em que Detroit se encontra, havia uma grande 
concentração de indústrias automobilísticas tradicionais, 
inclusive com a presença do famoso salão do automóvel 
(reunião das maiores empresas do setor do mundo exi-
bindo suas novidades para o mercado), daí a denomina-
ção “capital do motor”.

?a série – Ensino Médio – Livro ??a série – Ensino Médio – Livro ? 54 9o ano – Ensino Fundamental – Livro 12

GEOGRAFIA



02  A cidade de Detroit entrou em falência por conta do sur-
gimento de novos polos industriais nos Estados Unidos, 
da má gestão de prefeitos ao longo dos últimos anos e da 
crise econômica em 2008.

03  Detroit está localizada no manufacturing belt (cinturão das 
indústrias), chamado atualmente de rust belt (cinturão de 
ferrugem), exatamente pelas falências e pelos abandonos.

04  I – Miami; II – Houston; III – Los Angeles; IV – São Francisco. 
Seus principais tipos de atividades econômicas são o turismo, 
a indústria aeroespacial, o comércio/serviços e a tecnologia, 
respectivamente.
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