
Capítulo 3

 EUA: natureza e sociedade

Agora é com você – Pág. 39

01  a) A pluviosidade média mensal registrada foi de 100,1 mm.
 b) A temperatura média anual registrada foi de 12,6°C.

02  Nova York apresenta um clima temperado continental úmi-
do com as quatro estações do ano bem de� nidas, apre-
sentando instabilidade no tempo atmosférico com possi-
bilidade de precipitação sólida. Os invernos são frios, com 
formação de neve.

Agora é com você – Pág. 48

01  Houve consequências econômicas, como o aumento 
populacional, a aceleração do crescimento econômico 
devido à mão de obra abundante e a terceirização do tra-
balho.

 Além disso, houve consequências sociais, como o cresci-
mento urbano, a diversidade cultural implantada no país, 
a crescente discriminação racial e a marginalização de gru-
pos sociais. Os imigrantes se juntavam formando guetos, 
e cada nova onda migratória era tratada com desprezo e 
hostilidade. Alguns grupos se recusavam a trabalhar com 
outros de nacionalidades diferentes, e os negros sofreram 
perseguições.

Conexão Brasil – Pág. 49

01  Os Estados Unidos in� uenciam o Brasil por meio dos hábi-
tos da população em relação ao cinema, à música, ao ves-
tuário, à culinária, entre outros aspectos.

02  Resposta pessoal. O aluno pode mencionar hábitos ali-
mentares, músicas, � lmes, in� uência do idioma etc.

03  Como a cultura é uma dimensão da vida em constante for-
mação, a presença maciça de práticas culturais norte-ame-
ricanas disseminadas em todo o planeta, como o cinema e 
a música, in� uencia hábitos e costumes de outros povos, 
restabelecendo novos modos de ser e de pensar baseados 
no estilo estadunidense de ser.

Leitura complementar – Pág. 51

01  Sistema político desagregador é aquele em que o governo 
federal é quem in� uencia o comando nacional, ou seja, as 

principais atribuições no controle do Estado partem do 
governo central, e não das unidades federativas (estados). 

02  Nos Estados Unidos, a união dos estados ocorreu devido 
à vontade de fortalecer o poder central, com isso há uma 
maior independência dos estados na criação das próprias 
leis. Já no Brasil, os estados são atrelados à Constituição 
Federal homogênea, reforçando a soberania do poder 
central sobre eles. 

03  a) O Brasil é um dos países mais miscigenados do planeta, 
tendo uma cultura bastante diversi� cada. 

 b) Devido à presença marcante dos ingleses no processo 
de construção da nação, estabeleceu-se uma homoge-
neidade cultural no país. 

 c) Resposta pessoal.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  F, F, V, V

 Parte do território dos Estados Unidos se encontra fora da 
zona temperada da Terra, como o Alasca e o Havaí. Exis-
tem vários fatores que diferenciam os climas temperado 
oceânico e continental, como a amplitude térmica (ele-
vada no interior e baixa no litoral) e o nível de precipitação 
(elevada no litoral e baixa no interior).

02
 

Vegetação Característica Clima

Tundra Resistente a baixas temperaturas e 
necessita de pouca luminosidade. Polar

Floresta 
boreal

Floresta homogênea (poucas espé-
cies). Seu formato evita o acúmulo 

de neve sobre a planta.
Frio

Vegetação de 
montanha

Em sua maioria são gramíneas, mus-
gos e liquens adaptados ao frio e à 

pouca disponibilidade de água.

Frio de 
montanha

Floresta 
temperada e 
subtropical

Vegetação diversificada (heterogê-
nea) com predominância de árvores.

Temperado e 
subtropical

Floresta 
tropical

Vegetação adaptada à grande quan-
tidade de luz solar e que floresce 

durante todo o ano.
Tropical

Estepes e 
pradarias

Vegetação de pequeno porte, adap-
tada ao calor e à pouca quantidade 

de água no ambiente.
Semiárido

Vegetação 
desértica

Raízes subterrâneas profundas e cau-
les adaptados para acumular água. Desértico

Vegetação 
mediterrânea

Presença de árvores esparsas e 
grande quantidade de gramíneas e 

arbustos de pequeno porte.
Mediterrâneo

Resoluções Resoluções
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03  A partir do século XIX, ou seja, após a independência das 
Treze Colônias, teve início a ocupação da porção oeste 
do território. Os EUA compraram dos franceses, em 1803, 
uma área que se estendia do Rio Mississípi até a encosta 
oriental das montanhas rochosas; em 1819, compraram da 
Espanha o território da Flórida. Durante a década de 1840, 
pela compra ou anexação de terras mexicanas e pela ces-
são de terras por parte da Inglaterra, o novo país conse-
guiu alcançar a costa do Pací� co. Nas últimas décadas do 
século XIX, adquiriram o Alasca da Rússia e anexaram as 
ilhas que hoje correspondem ao estado do Havaí.

04  A carência de alimentos na Europa, em decorrência da 
situação de miséria de uma parte da população na época; 
a descoberta de ouro na Califórnia; e a abundância de 
solos férteis nas planícies centrais foram as causas do 
fenômeno migratório da Europa para os Estados Unidos. 
Essa migração se estendeu até o começo do século XX por 
causa da debilidade dos países europeus, em consequên-
cia da Primeira Guerra Mundial.

05  O nordeste dos Estados Unidos começou a ser ocupado 
desde o início da colonização, no começo do século XVII, a 
partir da constituição das Treze Colônias. Já a parte central 
do país passou a ser ocupada durante a expansão para o 
Oeste, na segunda metade do século XIX. 

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  As áreas ocupadas pelos Estados Unidos ao longo do 
século XIX na América pertenciam a grupos indígenas, 
espanhóis, mexicanos, franceses, ingleses e russos.

02  C
 Os estados que pertencem aos Estados Unidos e fazem 

parte do território descontínuo do país são o Havaí, locali-
zado em uma ilha vulcânica no Oceano Pací� co, e o Alasca, 
ao norte do Canadá, na região polar do planeta.

03  E

 A grande extensão geográ� ca dos Estados Unidos per-
mite uma diversidade � togeográ� ca com a presença de 
vegetais desde os desertos até as � orestas temperadas 
e subtropicais, passando pela vegetação de montanha, 
pradarias, estepes, mediterrânea e � oresta tropical, que é 
encontrada no Havaí.

04  D

 Resumida na frase “América para os americanos”, a 
Doutrina Monroe (1823) tinha como objetivo impedir que 
os países americanos recém-independentes voltassem ao 
domínio colonial europeu. Contudo, essa política bene� -
ciou a hegemonia estadunidense na América Latina, seja 
no aspecto econômico, político ou militar.

05  D
 O número 1 pertencia à Espanha e foi cedido em 1819; o 

número 2 era a área das Treze Colônias; o 3 pertencia à 
Inglaterra e foi concedido em 1783; e o 5 foi cedido pelos 
ingleses em 1846.

06  A ocupação dos Estados Unidos caracterizou-se, predomi-
nantemente, como colônia de povoamento. As províncias 
do norte foram divididas em pequenas e médias proprie-
dades, que foram doadas ou adquiridas por fazendeiros. 
A ocupação das pradarias centrais no século XIX, por sua 
vez, ocorreu em um período em que se fez necessário 
manter grandes posses para exploração.

07  Fenômenos climáticos como o furacão Katrina podem pro-
vocar perda de produção agrícola, elevando os preços dos 
produtos; destruição de estruturas industriais, diminuindo a 
produção e podendo gerar desemprego; destruição de re� -
narias e elevação do preço dos combustíveis, desencadeando 
queda da produção que chega até o consumidor � nal.

08  D
 As � orestas temperadas e subtropicais são espécies aci-

culifoliadas, caducifólias e possuem uma homogeneidade 
paisagística. Esses biomas estão relacionados ao intenso 
desmatamento nas áreas de sua ocorrência, consequente 
do processo de industrialização e urbanização dos últimos 
séculos.

09  B
 O � m do trabalho escravo e a chegada de imigrantes, que 

fugiam da miséria e dos con� itos na Europa, permitiram o 
aumento de mão de obra assalariada nos Estados Unidos 
e, consequentemente, o aumento do mercado interno. 
Esses fatores foram decisivos na mudança de uma econo-
mia agroexportadora para uma economia predominante-
mente industrial.

10  A
 O processo de expansão territorial rumo à costa do 

Pací� co ao longo do século XIX teve a importante parti-
cipação dos imigrantes, principalmente europeus, com a 
publicação do Homestead Act, que tinha como objetivo 
garantir terras e direito à propriedade a cidadãos america-
nos e a imigrantes.

MERGULHANDO FUNDO

01  B
 A eleição de Abraham Lincoln, defensor das ideias abolicio-

nistas, promoveu a separação das colônias do Sul, responsá-
veis pela produção de algodão para as indústrias do Norte.

02  A
 Segundo o texto presente na questão, o fator que desenca-

deou a Guerra de Secessão nos Estados Unidos foi a dife-
rença de modelos econômicos entre o Norte, que defendia 
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o protecionismo alfandegário, e o Sul, que queria a manu-
tenção do livre-cambismo.

03  D

 Entre os anos de 1801 e 1860, a população dos Estados Uni-
dos aumentou cerca de 8 vezes, passando de 4 a 32 milhões
de habitantes. O constante crescimento demográ� co, a 
criação de uma rede ferroviária extensa e a descoberta de 
ouro na Califórnia motivaram a expansão territorial para o 
Oeste.

04  E

 O texto apresenta a preocupação que, na ocasião (1858), o can-
didato à presidência dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, 
tinha com a possível divisão do país em dois grupos: os 
abolicionistas do Norte e os escravistas do Sul.
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