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geoeconômicos,
geoestratégicos
e
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Vamos realizar atividades sobre tema
estudado?

LEIA O TEXTO
O nascimento da maior potência mundial
As

grandes

nações

da

Europa

Ocidental

encontravam-se

enfraquecidas

economicamente, industrialmente e politicamente após a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945),

pois

o

conflito

devastou

diversos

países.

Nesse

contexto,

despontaram duas potências mundiais com ideais divergentes, Estados Unidos e

União Soviética. Ambas queriam expandir as influências de seus sistemas políticoeconômicos (capitalismo e socialismo) pelo mundo. Essa rivalidade, conhecida

como Guerra Fria, perdurou até a queda do socialismo, em 1991.

Um dos principais motivos que conduziram os Estados Unidos a se
despontarem como potência mundial foi o financiamento ou o empréstimo que
a nação forneceu aos países europeus para a reconstrução das nações

destruídas pela guerra, esse processo foi denominado de plano Marshall. Além
da

ajuda

financeira,

os

Estados

Unidos

abasteceram

de

produtos

industrializados a Europa e outros países que anteriormente mantinham
relações comerciais com as potências europeias.

Apesar da extrema importância que esse fato teve para a consolidação dos

Estados Unidos como potência, existem outros fatores, como o enorme mercado
consumidor interno, o sistema de colonização (povoamento), abundante mão de
obra, potencial energético, jazidas minerais diversificadas, além de suportes
estruturais nas áreas de logística, aperfeiçoamento de técnicas e tecnologias e
uma malha urbana que favoreceu o funcionamento industrial.
Referência: FREITAS, Eduardo de. "O nascimento da maior potência mundial "; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-nascimento-

maior-potencia-mundial.htm. Acesso em 17 de junho de 2020.

ATIVIDADES
1. Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial

(1945) que envolveu países que adotavam sistemas político-econômicos opostos:
capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são:
a. Estados Unidos e Japão.
b. Inglaterra e União Soviética.
c. União Soviética e Itália.

d. Estados Unidos e União Soviética.

2. O Plano Marshall constituiu:
a. na principal meta da política externa norte-americana, que era pacificar o

Extremo Oriente.
b. num projeto de ajuda industrial aos países da América Latina.

c.num dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias
europeias.
d. num importante instrumento de expansão do comunismo na Europa.

3. Marque a alternativa correta sobre a consolidação dos Estados Unidos como
potência:

a.enorme

mercado

consumidor

interno,

o

sistema

de

colonização

(povoamento), abundante mão de obra, potencial energético, entre outros.

b. potencial energético, pequeno mercado consumidor, mão de obra escassa.
c.enorme mercado consumidor, mão de obra escassa, sistema de colonização
(exploração).

d. abundante mão de obra, pequeno mercado consumidor, potencial energético.

Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 
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