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Formação e Expansão dos Estados Unidos da América 

� Descrever o processo de formação colonial, 

explicando a diferença entre a organização 

econômica- produtiva no território denominado de 

Treze Colônias. 

� Entender o processo de Independência dos EUA, e 

consequentemente o início de sua formação 

enquanto País. 

� Analisar a importância do governo de A. Lincoln na 

reafirmação dos EUA como País. 

� Entender os três processos de expansionismo 

(Interno, Marítimo e Planetário) realizado pela 

potência americana, discutindo e debatendo as 

Doutrinas impostas em cada momento de 

reafirmação do País. 

� Desenvolver, de forma coesa e com coerência o 

entendimento de tais Doutrinas, bem como sua 

explicação conceitual. (MONROE, TRUMAN e BUSH)  
 

O antes e o durante a II Guerra Mundial 
 

� Interpretar o Congresso de Viena como um rearranjo 

de forças no cenário europeu no início do século XIX 

� Relacionar os desdobramentos do Congresso de 

Viena aos inúmeros desentendimentos ocorridos 

entre as principais nações europeias durante o 

século XIX, como exemplo a Guerra Franco – 

Prussiana. 

� Apontar os principais grupos que se tornaram 

agentes da I Guerra Mundial. 

� Entender os desdobramentos políticos, econômicos e 

estruturais desenvolvidos na Europa durante o 

período entre Guerras. 

� Analisar a Política do Apaziguamento e sua relação 

com a reorganização da Alemanha. 

� Definir os objetivos do Pacto de Não Agressão (URSS-

ALEMANHA) 

� Entender e explicar os acordos de Casa Blanca, Teerã 

e Cairo no contexto da II Guerra Mundial 

� Relacionar o sistema Bretton Woods ao modelo 

econômico capitalista. 

� Descrever as consequências dos chamados acordos 

do pós Guerra (Yalta e Potsdam) 
 

Origens da Guerra Fria 

� Contrastar os interesses dos vencedores da II Guerra 

Mundial 

� Explicar o termo “cortina de ferro” no contexto dos 

pós II Guerra Mundial. 

� Avaliar os impactos geopolíticos da Doutrina 

Truman e do Plano Marshall na formação de uma 

Ordem Mundial Bipolar. 

� Descrever a resposta soviética as ações 

estadunidenses. Tais como o bloqueio de Berlim e 

posteriormente a construção do Muro. 

� Contrapor os objetivos e as ações da OTAN e do 

Pacto de Varsóvia. 

� Relatar os impactos da Crise dos Mísseis em Cuba. 

 

Orientação e Coordenadas geográficas 
� Estudar o conceito referencial a partir da 

orientação espacial compreendendo o movimento 

aparente do sol no eixo leste-oeste. 

� Estudar o sistema de coordenadas geográficas 

reconhecendo o diferencial das medidas de  

latitude e longitude, construindo paralelos e 

meridianos na localização espacial. 

 

Fuso Horário 
� Reconhecer o conceito de fuso horário em função 

do movimento de rotação da Terra, aplicando 

cálculos nas diferenças de fusos horários para o 

estabelecimento da hora em diversas regiões do 

globo. 

 

Tectonismo 

� Entender a dinâmica, os tipos e a origem do 

movimento das placas tectônicas, bem como as 

consequências no modelado do relevo e a 

composição da estrutura geológica do planeta. 

 

1. O impulsionamento da Marcha Para o Oeste nos EUA 

ocorreu a partir da década de 1860, em meio à Guerra de 

Secessão entre o Sul e o Norte. Os representantes do Norte, 

sob a liderança do então presidente Abraham Lincoln, 

aprovaram uma lei em 1862 que consistiu no grande fator 

de estímulo da migração. 

Explique o que foi tal ação, de que forma ela se 

caracterizou e quais foram as consequências decorrentes 

desse ato de governo. 

 

2. Os Estados Unidos da América, em um contexto 

histórico, possuem três grandes momentos relativos a 

ações expansionistas que corroboraram e justificam seu 

papel de destaque no cenário da geopolítica mundial. 

Em um parágrafo discursivo, comente com coerência e 

coesão relativas ao conteúdo como se caracterizaram 

esses processos expansionistas e quais Doutrinas 

estiveram presentes em cada momento. 

 

3. Tomado pelo caos causado pelo 11 de setembro, a 

Geopolítica Mundial e estadunidense ganhou um outro 

sentido. Podemos afirmar que na verdade se estabeleceu 

um inimigo comum ao mundo: o terrorismo. 

Nesse contexto, explique e insira as bases do que se 

denominou de Doutrina BUSH. 
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4. As grandes guerras mundiais provocaram dificuldades 

nas relações internacionais, gerando ressentimentos e 

disputas diplomáticas. Os Estados Unidos procuraram 

fazer valer sua influência no mundo e confirmar suas 

conquistas políticas. Na Conferência de Potsdam, as 

divergências eram evidentes entre os aliados.  

Explique a referida conferência contextualizando o 

momento entre os aliados em que ela foi realizada. 

 

5. Leia o texto a seguir 

 

6. Artigos do Tratado de Versalhes (séc. XX):  

 
Art. 45 - Alemanha cede à França a propriedade absoluta 

[...], com direito total de exploração, das minas de carvão situadas 

na bacia do rio Sarre.  

 

Art. 119 - A Alemanha renuncia, em favor das potências 

aliadas, a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas.  

 

Art. 171 - Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a 

importação de carros blindados, tanques, ou qualquer outro 

instrumento que sirva a objetivos de guerra.  

 

Art. 232 - A Alemanha se compromete a reparar todos os 

danos causados à população civil das potências aliadas e a seus 

bens".  
Adhemar Martins Marques, et all. "História Contemporânea Textos e documentos". São Paulo: 

Contexto, 1999.  

 

O referido Tratado se configurou como os momentos 

finais da Primeira Guerra Mundial. Essas resoluções foram 

a semente do que viria a ser a II Guerra Mundial. Explique 

como a política franco-inglesa foi responsável por 

permitir a Segunda Guerra Mundial. 

 

Descreva o acordo histórico que está relacionado ao texto, 

indicando seu objetivo maior. 

 

7. No curso da II Guerra várias conferências foram 

realizadas. Explique-as enfocando os participantes e as 

resoluções tomadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Interprete o texto a seguir 

 
 

(A) Qual fato está sendo retratado pelo texto? 

(B) Explique sua relevância histórica no contexto da 

Guerra Fria. 

 
O tempo, como é conhecido hoje, é uma invenção 

relativamente recente. A padronização da hora internacionalmente 

aceita foi estabelecida há pouco mais de cem anos. Como o mundo 

entrou na era científica moderna, o advento da navegação 

oceânica, a comunicação telegráfica, os horários de trens e navios 

etc. demandaram uma coordenação, e um sistema de fusos 

horários. 

9. O que são as coordenadas geográficas? Diferencie 

latitude e longitude. 

 

10. Quando em Londres (0º) os relógios marcam 16h que 

horas serão em Brasília(45º oeste) e Santiago(75º oeste)? 

 

11. Marque, para cada letra do quadro a seguir, de acordo 

com o número de fusos horários o valor das longitudes 

(coordenadas geográficas) em relação ao horário do fuso 

de Londres (GMT): 

 
 

12. Leia o texto. 

"Embora a evidência de deslocamentos laterais dos 

continentes fosse mais ou menos forte, a maioria dos geólogos 

resistiu, durante muito tempo, à idéia desses deslocamentos. Essa 

resistência era, em grande parte, ideológica, a julgar pela 

extraordinária ira da controvérsia contra o principal proponente da 

deriva continental, Alfred Wegener. De qualquer modo, o 

argumento de que esses deslocamentos não eram verdadeiros 

porque não se conhecia nenhum mecanismo geofísico para causar 

tais movimentos - não era mais convincente a priori, em vista da 

evidência acima referida. Contudo, desde a década de 1960, o 
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antes impensável tornou-se a ortodoxia da geologia do dia-a-dia: 

um globo de placas gigantescas mudando de lugar, às vezes, 

rapidamente (placas tectônicas)." 
Adaptado de: HOBSBAWN, E. ERA DOS EXTREMOS. O BREVE SÉCULO XX : 1914-1991.São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.530. 

 

De que forma o movimento do magma no interior da terra 

modifica sua superfície? 

 

13. Apresente as evidências de que a crosta terrestre se 

movimenta, provocando mudanças na posição dos 

continentes e modificando o relevo da Terra. 

 

14. Quais os tipos de placas tectônicas  encontradas na 

dinâmica do tectonismo terrestre? 

 

GABARITO 

1.  Foi instituído o Homestead act, ato de propriedade rural que 

consistia na venda de 160 acres de terras a oeste do 

meridiano de 100º W, a preço simbólico, com a condição do 

comprador ter que morar e arar a terra por no mínimo cinco 

anos para receber a escritura. Essa ação do governo 

provocou a efetiva ocupação do oeste e gerol 

desenvolvimento econômico na região.  

 

2. Expansionismo Interno: ocorre desde a proclamação da 

independência até a segunda metade do século XIX. Nesse 

período foram desenvolvidas a Doutrina Monroe ( a América para 

os americanos), política isolacionista do governo norte-

americano em relação a Europa; o Corolário Polk que justificou a 

anexação do Texas ao território dos Estados Unidos; o Destino 

Manifesto que justificava, pela provid~encia divina, a anexação de 

terras do oeste norte-americano ( haviam justificativas 

contraditórias: religiosamente pregava igualdade entre os 

colonos e politicamente a superioridade do branco, europeu e 

protestante no direito divino de administrar as terras) e a política 

do Homestead act.; 

O expansionismo continental e oceânico que ocorre do final do 

século XIX ao início do século XX, marcado pelas ações norte-

americanas no continente americano: apoio a independência de 

Cuba com a exigência da Emenda Platt na constituição cubano 

(direito aos EUA de intervir na ilha para defesa de seus 

interesses e propriedades); apoio a secção do Panamá ganhando 

o direito de construir e controlar o canal no istmo centro-

americano; implantação do Corolário Roosevelt que serviu para 

isolar os EUA da América Latina quando foi implantada a política 

do Big Stick; 

O expansionismo planetário que vai desde o início do século XX 

até hoje. Caracteriza-se pela expansão das transnacionais norte-

americanas, implantação do novo sistema financeiro e monetário 

estabelecido em Bretton Woods (FMI, BIRD, e o dólar como 

referência do comércio mundial), pelas alianças políticas e 

militares e pela grande força da marinha de guerra do país.   

 

3. A Doutrina Bush caracteriza-se pela guerra ao terror. Essa 

política apresenta duas fases na sua implantação. A primeira 

consiste em invadir o Afeganistão, destituir do poder o Talebã, 

decaptar a Al Qaeda e prender/matar Osama Bin Laden; a 

segunda fase caracteriza-se pela instituição do eixo do mal ( Irã, 

Iraque e Coreia do Norte), países acusados de possuírem 

programas de desenvolvimento de armas de destruição em 

massa.  

 

4. A conferência de Potsdam foi realizada ao final da Grande 

Guerra onde os EUA já haviam realizado seus testes nucleares o 

que causou certa animosidade com a União Soviética. Na 

conferência foi acordado a divisão territorial da Alemanha e de 

Berlim em quatro zonas de influência e a criação de um conselho 

administrativo com representantes dos quatro grandes para 

governarem a Alemanha com decisões tomadas em comum 

acordo. 

 

5. A charge retrata o acordo germano-soviético de não agressão 

que dividia o território polonês e os Estados Bálticos entre as 

duas nações. Na sua execução teve início a II Guerra Mundial e o 

objetivo de Hitler era não ter no início da guerra dois flancos de 

batalha. 

 

6. A política de apaziguamento da Inglaterra e França permitiu 

que a Alemanha se remilitarizasse e expandisse territorialmente. 

A falta de uma ação de contenção fez com que a Alemanha 

crescesse e provocasse a Segunda Grande Guerra. 

 

7. Conferência de Yalta: participaram Churchill, Roosevelt e 

Stalin. Ficou acordado a formação de uma esfera de influência 

soviética no leste europeu, anexação dos Estados Bálticos ao 

território soviético e formação de governos plutipartidários nos 

países do leste europeu. 
 

Conferência de Casablanca: participaram Churchill, Roosevelt, 

De Gaulle e Giraude. Reconheceu-se a autoridade francesa de De 

Gaulle e Giraude; organizou-se um exército de resistência dos 

colonos do Magreb para lutarem contra o EIXO. 
  

Conferência do Cairo: participaram Churchill, Roosevelt, 

Chiang Kay-shek ; organizaram a ação militar dos aliados contra 

o Japão e ficou acordado que o Japão, ao ser derrotado, 

devolveria todos os territórios conquistados no antes e no 

durante a II Guerra Mundial. 
 

Conferencia de Teerã: participaram Churchill, Roosevelt e 

Stalin. Stalin cobrou dos aliados o reconhecimento da autoridade 

de Tito na Iugoslávia e a abertura da frente ocidental de batalha; 

Roosevelt se comprometeu em abrir a frente ocidental no mais 

tardar em meados de 1944. 

 

8.  

(A) O texto retrata a Crise dos Mísseis. 

(B) Esse fato retrata o momento mais drástico da Guerra 

Fria onde as duas superpotências quase entraram em 

Guerra Total. A União Soviética havia instalado 

lançadores de mísseis continentais na ilha de Cuba, com 

a suspeita de já haver ogivas no país. Os EUA 

descobriram a ação soviética e fecharam o mar do 

Caribe. A resolução do problema se deu por um acerto 

telefônico jamais oficializado: a URSS retirou os 

lançadores de mísseis, mísseis e ogivas da ilha e se 

comprometeu em nunca militarizá-la; os EUA se 

comprometeram em desmantelar a base na Turquia e 

jamais desrespeitar o regime dos irmão Castro. 

 

9. Sistema cartesiano que utiliza a intersecção de paralelos e 

meridianos para a localização de pontos na superfície terrestre. 

Latitude é a distância em graus entre um ponto qualquer e a linha 

do equador, enquanto a longitude é a distância entre um ponto e 

o meridiano de Greenwich (O-L). 

 

10. oras em Brasília e 11 horas em Santiago. 

 

11.  

(A) 30º leste     

(B) 45º oeste     

(C) 60º leste    

(D) 60º oeste    

(E) 75º leste 
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12. As elevadas temperaturas e pressão produzidas no interior da 

Terra pelo Núcleo derrete a estrutura rochosa originando o 

magma que pressiona a litosfera do interior para a superfície, 

esse processo origina as correntes convectivas do magma que 

movimenta as placas tectônicas, promovendo tectonismo, 

vulcanismo e abalos sísmicos originando formas variadas de 

relevo. 

 

13. As evidências são os abalos sísmicos, tectonismo e a origem 

de formas de relevo por diastrofismo (dobramentos), as relações 

de encaixe entre os continentes e até mesmo os terremotos. 

 

14. As placas tectônicas podem ser convergentes, divergentes e 

transformantes. 

 

 

 

 

 


