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Cedido pela Inglaterra em 1783

Comprado da Espanha em 1819

Cedido pela Inglaterra em 1846

Tomado do México em 1848
Comprado da França em 1803

Os Estados Unidos antes
da independência

N

S

O L

0 740 km

5

6

2
4

1

3
OCEANO

PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO

CANADÁ
(Colônia britânica)

OREGON  

OHIO
INDIANA

NEVADA

LOUISIANA

LOUISIANA

WISCONSIN

KENTUCKY

M
ICHIGAN

MAINE

R.I.
MASSACHUSETTS

NOVA JERSEYPENSILVÂNIA

NOVA
YORK

VIRGÍNIA

TENNESSEE

CAROLINA
DO NORTE

CAROLINA
DO SUL

GEÓRGIA

FLÓRIDA

ARKANSAS

MÉXICO
(independente

em 1821)

TEXAS
(adquirido do

México em 1845)

OKLAHOMA

KANSAS
MISSOURI

IOWA
NEBRASCA

UTAH

NOVO
MÉXICO

V
E

R
M

O
N

T

N
E

W
 H

A
M

P
S

H
IR

E

CONNECTICUT

DELAWARE
MARYLAND

ALABAMA

Golfo do México

MISSISSÍPI

CALIFÓ
RNIA

ILLINOIS

1

2
3

4

5
6

Estados Unidos: a potência econômica

e militar.

1 Que título você daria para o mapa abaixo? 4 Assinale as afirmativas corretas em relação
ao poderio militar norte-americano.
a) Atualmente, os Estados Unidos são, indis-

cutivelmente, a maior potência militar do
planeta.

b) Os Estados Unidos dividem com a União
Soviética o poder militar e político mundial.

c) A capacidade militar dos Estados Unidos
permite-lhes atuar em três tipos de confli-
tos ao mesmo tempo.

d) O poder militar e político dos Estados Uni-
dos está restrito ao continente america-
no, não ocorrendo em outras partes do
planeta.

e) Organizações internacionais como a ONU
e a OTAN são controladas pelos Estados
Unidos.

f ) Os Estados Unidos utilizam sua força mili-
tar sobre países que representem uma ame-
aça ao seu domínio político e econômico.

5 Leia e responda.
Os Estados Unidos sempre se colocaram
como grandes defensores da liberdade e da
democracia, valendo-se do discurso que pre-
ga a luta pela autodeterminação dos povos.
Porém, suas práticas contestam seu discur-
so. Exemplo disso são as diversas interven-
ções, guerras, invasões ou ocupações milita-
res e o financiamento de grupos políticos e
de governos ditatoriais promovidos pelo país.
Os Estados Unidos não medem esforços nem
dinheiro no intuito de manter preservados os
seus próprios interesses nas diversas partes
do mundo onde exercem o seu poder.
Uma das mais recentes provas disso foi a in-
vasão do Iraque pelas tropas estadunidenses
e inglesas, sob o comando dos Estados Uni-
dos. Em nome da ameaça à “segurança naci-
onal” que o governo de Saddam Hussein re-
presentava aos  Estados Unidos, o Iraque foi
invadido e ocupado, mesmo que para isso se
tenha desconsiderado as decisões da ONU.
a) Explique a contradição entre o discurso e a

prática política dos Estados Unidos.
b) Comente a frase: “Os Estados Unidos atuam

como ‘guardiães’ ou ‘protetores’ do mundo”.

2 Observe o mapa e complete o quadro, con-
forme o modelo.

Fonte: BERTIN, Jacques; VIDAL-NAQUET, Pierre.
Atlas histórico. Lisboa: Círculo de Leitores, 1990. p. 233.

Estados Unidos – formação territorial

Territórios Exemplo

Colônias (antes da
Independência Virgínia

Comprado da França (1803)

Comprado da Espanha(1819)

Cedido pela Inglaterra (1783)

Cedido pela Inglaterra (1846)

Tomado do México (1848)

3 Sobre os Estados Unidos, assinale V (ver-
dadeiro) ou F (falso).
a) ( ) O território dos Estados Unidos foi colo-

nizado por ingleses, alemães e portugueses.
b) ( ) O Destino Manifesto era a justificativa

para a conquista do oeste do território dos
Estados Unidos e baseava-se na idéia de
que os estadunidenses haviam sido escolhi-
dos por Deus para se apropriarem das terras
situadas entre o Atlântico e o Pacífico.

c) ( ) A Doutrina Monroe, elaborada pelo então
presidente dos Estados Unidos, Abraham
Lincoln, permitia a recolonização da América.

d) ( ) A colonização da parte oeste do território
foi favorecida pelo Homestead Act, que con-
cedia a posse de uma propriedade àqueles
que a cultivassem por mais de cinco anos.
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Canadá: o maior país da América

6 Observe o mapa e assinale V (verdadeiro)
ou F (falso).

9 Observe o mapa e responda.

a) ( ) No norte do Canadá predominam as bai-
xas altitudes e o relevo dessa região é ca-
racterizado principalmente pela presença de
planícies.

b) ( ) Na hidrografia canadense destacam-se
a grande quantidade de lagos e o principal
rio do país é o São Lourenço, uma impor-
tante via de circulação.

c) ( ) A região dos Grandes Lagos liga-se ao
oceano Pacífico pelo rio São Lourenço.

d) ( ) No relevo canadense as altas montanhas
concentram-se no oeste. As altas monta-
nhas apresentam clima frio devido às ele-
vadas altitudes.

7 Corrija a(s) afirmativa(s) que você assina-
lou como falsa(s).

8 Sobre a demografia do Canadá, assinale as
afirmativas corretas.
a) No território canadense, o maior da Améri-

ca, encontramos áreas demograficamente
vazias, pois o país conta com uma pequena
população.

b) A população do Canadá se distribui unifor-
memente pelo território, que apresenta ele-
vadas densidades demográficas.

c) As regiões mais densamente povoadas do
país correspondem ao vale do rio São Lou-
renço e à região dos Grandes Lagos, no
sul do país.

d) O norte do Canadá apresenta condições cli-
máticas favoráveis à ocupação humana.

Canadá: Hipsometria

Fonte: FERREIRA, Graça M. L. Atlas geográfico.
espaço mundial. São Paulo: Moderna, 2000.

• Quais são as regiões industriais do Canadá?
• Que tipo de indústria tem grande destaque

na economia canadense?
• Que fator natural favoreceu o desenvolvi-

mento desse segmento industrial?
• Qual das províncias canadenses destaca-se

na extração de petróleo e gás natural?
• Em que províncias há maior concentração

industrial?

10 Sobre a economia canadense, responda.

• Como se explica o fato de o Canadá ser um
grande produtor e exportador de cereais (tri-
go, cevada, milho) e, no entanto, concen-
trar apenas 6% de sua população ativa no
setor primário da economia?

• Por que a indústria de papel e celulose en-
contra-se bastante desenvolvida no Cana-
dá, colocando o país entre os maiores pro-
dutores e exportadores de papel e de ce-
lulose?

• Que fatores contribuíram para o desenvol-
vimento econômico do Canadá, principal-
mente do setor industrial?

• Por que se considera a economia canaden-
se como uma extensão da economia dos
Estados Unidos?

• Quais são as áreas mais industrializadas do
território canadense? Que tipo de indústrias
ocorrem nessas áreas?

A economia do Canadá

Fonte: FERREIRA, Graça M. L. Atlas geográfico.
espaço mundial. São Paulo: Moderna, 2000.
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Respostas

1. EUA: Expansão territorial.

2. • Nebraska, Louisiana, Missouri, etc.
• Flórida.
• Alabama, Ohio, Mississípi, Kentucky, etc.
• Óregon.
• Novo México, Califórnia, Nevada, etc.

3. • F.
• V.
• F.
• V.

4. As frases corretas são respectivamente: a, c, e, f.

5. • A contradição está no fato de que os EUA, ao mesmo tem-
po que defendem a democracia e a liberdade, valendo-se do
discurso que prega a autodeterminação dos povos, promo-
vem intervenções, guerras, invasões e patrocinam grupos e
governos ditatoriais contra esses mesmos povos, com a fi-
nalidade de garantir seus próprios interesses.

• Resposta pessoal.

6. • V
• V
• F
• V

7. Alternativa c: Através do rio São Lourenço a região dos Gran-
des Lagos liga-se ao oceano Atlântico.

8. As afirmativas corretas são respectivamente: a, c.
9. • As áreas mais industrializadas do Canadá são Toronto, na

província de Ontário,  Montreal, na província de Quebec, e o
vale do rio São Lourenço.

• Indústria extrativa.
• Abundância de recursos naturais.
• Província de Alberta.
• Províncias de Quebec, Ontário, Alberta e Colúmbia Bri-

tânica.

10. • O que explica o fato de o Canadá ser um grande produtor e
exportador de cereais tendo, no entanto, apenas 6% da po-
pulação ativa no setor primário é o fato de suas proprieda-
des agrícolas serem altamente mecanizadas, dispensando
assim grande uso de mão-de-obra.

• A produção madeireira é responsável por colocar o Canadá
em primeiro lugar na produção de papel e celulose. A explo-
ração de madeira realiza-se em áreas reflorestadas, com
tecnologia, que desenvolve máquinas especialmente
projetadas para o corte das árvores.

• O Canadá foi favorecido em seu desenvolvimento econômi-
co pela abundância de recursos naturais, pela retração na
produção industrial européia, ocorrida na Primeira Guerra
Mundial, além de  vultosos investimentos dos Estados Uni-
dos no Canadá, pois, devido à proximidade com esse país,
grande soma de investimentos fluíram para a região dos
Grandes Lagos e do vale do rio São Lourenço.

• A economia canadense pode ser considerada uma exten-
são da economia norte-americana em função da estreita re-
lação entre os países, tanto do ponto de vista econômico
quanto geográfico.

• As áreas mais industrializadas do Canadá são Toronto, na
província de Ontário, e Montreal, na província de Quebec,
e o vale do rio São Lourenço. As indústrias que se concen-
tram nessas áreas são siderúrgicas, automobilísticas,
metalúrgicas, de papel e celulose, de maquinaria pesada,
de eletroeletrônicos e de bens de consumo não-duráveis.
A região de Vancouver, no oeste do país, também é um
importante centro com indústrias siderúrgicas, metalúrgicas
e de papel.


