
1

Unidade 5

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

a) C

b) A

c) D

d) C

e) B

f) D

2. 

a) Localizadas ao Norte e ao centro da Costa Leste, eram pequenas e médias propriedades 
agrícolas policultoras e caracterizavam-se pelo trabalho livre e assalariado. Essas colônias 
produziam para o mercado interno e tinham certa autonomia econômica em relação à 
Inglaterra, podendo até mesmo negociar os excedentes de produção com outras regiões.

b) Localizadas ao Sul, eram grandes propriedades agrícolas monocultoras e caracteri-
zavam-se pelo trabalho escravo, com produção voltada para o mercado externo.  
As relações com a Inglaterra eram de dependência, pois a maioria dos produtos  
feitos por elas se destinava a abastecer o mercado inglês. 

3. A Guerra de Secessão foi um conflito decorrente das contradições entre os estados 
do Norte e os do Sul dos Estados Unidos. O Sul representava o poder político e uma 
sociedade escravocrata. O Norte, por sua vez, representava o poder econômico e o 
desejo do fim da escravidão. 
Para não perder o poder político, os estados do Sul se separaram do resto do país, fato que 
não foi aceito pelo Norte. Assim, teve início o conflito, que terminou com a derrota do Sul.

4. 

a) De acordo com essa doutrina, os estadunidenses seriam um povo eleito, que possuía a 
missão moral de se apropriar das terras entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

b) Compra de terras da França e da Espanha; estabelecimento de tratados com a Inglaterra; 
declaração de guerra ao México.

c) O governo garantia aos imigrantes a posse definitiva de terras conquistadas, caso elas 
fossem cultivadas ou caso nelas se criasse gado por cinco anos.
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5. Os Estados Unidos são uma potência imperialista, pois, após a consolidação de seu 
território, o país intensificou sua política de expansão externa com o objetivo de ampliar 
sua influência em outras regiões. Os Estados Unidos adquiriram o Alasca, em seguida 
envolveram-se na Guerra Hispano-Americana, anexando os territórios de Porto Rico e das 
Filipinas. Além disso, também anexaram o Havaí, em 1900.

6. Resposta pessoal. Em seu texto, o aluno deverá registrar os seguintes aspectos:

• Distribuição irregular da população norte-americana pelo território;

• Concentração nas áreas de ocupação antiga (Treze Colônias), que apresentam maior 
desenvolvimento urbano e industrial;

• Maiores densidades no Nordeste, nos Grandes Lagos e na Costa Oeste;

• Menores densidades nas áreas de clima muito frio (Alasca), de clima desértico (Arizona) e 
em áreas com relevos acidentados (Montanhas Rochosas).

7. 

a) V

b) F

c) F

d) V

e) F

8. 

b) A região das planícies centrais é o celeiro agrícola dos EUA, com destaque para 
a produção de trigo (wheat belt) e de milho (corn belt). A agricultura é altamente 
mecanizada e emprega pouca mão de obra. 

c) Na região Sul, é praticada a fruticultura (fruit belt), com destaque para a produção de 
laranja, na Flórida. Há ainda grandes plantações de arroz, tabaco e cana-de-açúcar. 
Existem também indústrias petroquímica, têxtil e alimentícia, que constituem uma 
área de industrialização recente conhecida como Sun belt (cinturão do Sol).

e) Na região Oeste destacam-se a pecuária bovina de corte e o cultivo irrigado de frutas 
e hortaliças.

9. 
• A participação no financiamento da reconstrução dos países europeus destruídos pela 

Primeira Guerra Mundial;
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• A participação na Segunda Guerra Mundial, que garantiu que o país se tornasse potência 
hegemônica, ao lado da União Soviética;

• A dissolução da União Soviética, em 1991.

10. 

a) O Canadá.

b) Em Quebec.

c) Porque a província de Quebec e partes do território canadense foram colonizadas 
por franceses. Apesar de terem perdido territórios para os ingleses, os colonizadores 
franceses lutaram para manter seus direitos, como o idioma e a liberdade religiosa.

11. 

a) México.

b) Canadá.

c) México. 

d) Canadá.

e) México. 

f) Canadá.

g) México.

h) Canadá.

12. 

a) Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmonton e Vancouver.

b) As indústrias de papel se destacam na economia canadense.

c) Grande parte da produção de energia elétrica no Canadá é obtida por meio das usinas 
hidrelétricas, por causa do potencial hídrico do território.

13. 

a) Propriedades extensas, que empregam grande quantidade de mão de obra e são pouco 
mecanizadas.

b) Movimento de migração para um país vizinho com a finalidade de trabalhar durante 
determinada época do ano. O regresso ao país de origem ocorre após o término do 
trabalho.
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c) Indústrias estabelecidas na fronteira com os Estados Unidos, com o objetivo de ampliar o 
parque industrial mexicano. Elas recebem peças dos Estados Unidos, montam o produto 
final e o exportam para esse país. Possuem um custo baixo de produção, transporte e 
mão de obra.

14. A afirmação é verdadeira, pois, apesar de serem países com economias diferenciadas, 
Canadá e México dependem dos Estados Unidos.  
Em relação ao Canadá, pode-se afirmar que sua atividade industrial se intensificou no 
período pós-Segunda Guerra, em virtude de investimentos dos Estados Unidos. Além 
disso, a indústria canadense é complementar à indústria estadunidense: enquanto a 
primeira é forte nos setores mais tradicionais (extrativista, têxtil e alimentício), a segunda 
se destaca nos setores químico, farmacêutico, automobilístico, eletroeletrônico e de 
máquinas e equipamentos. 
Em relação ao México, pode-se afirmar que as relações econômicas com os Estados 
Unidos se baseiam na exploração. Na segunda metade do século XX, os Estados Unidos 
instalaram suas indústrias no México, atraídos por mão de obra e matérias-primas baratas 
e pelos inúmeros incentivos fiscais. As indústrias maquilladoras são um exemplo dessa 
relação.

15. 

a) O texto trata do México e de sua capital, a Cidade do México.

b) Podem ser citados os seguintes trechos:

 “Ela é grande, densamente povoada, poluída e tem um trânsito terrível...”

 “... em grande parte influenciados pela fronteira com os Estados Unidos.”

 “... comidas apimentadas [...], dos chilis, das guacamoles e dos tacos, tapas e tortilhas, 
sem contar as iguarias à base de cacto [...] e as bebidas feitas com tequila, que também 
se origina da exótica planta do deserto”.


