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01. “O conceito de hegemonia mundial refere-se especificamente à capacidade de um Estado exercer 

funções de liderança e governo sobre um sistema de nações soberanas. [...] Esse poder é algo maior e 
diferente da dominação pura e simples. É o poder associado à dominação, ampliada pelo exercício da 
liderança intelectual e moral”. 

(G. Arrighi, O longo século XX) 

 
Na atualidade, os Estados Unidos da América são considerados a potência hegemônica mundial. Essa 

hegemonia se manifesta em aspectos econômicos, militares e culturais. 

Apresente duas manifestações da hegemonia dos Estados Unidos da América no campo cultural. 
 
02. Trump aprovou as taxas de importação para o aço e o alumínio. 

De fora, por enquanto, ficaram apenas Canadá e México. 
 

 
 

O anúncio foi feito na presença de trabalhadores da indústria siderúrgica. 
 
Os EUA vão aplicar tarifas sobre as importações de aço e alumínio, excluindo o Canadá e o México desses 

direitos aduaneiros, anunciou a Casa Branca. 
O anúncio foi pouco tempo antes de o presidente norte-americano, Donald Trump, assinar os documentos 

relativos à aplicação de uma tarifa aduaneira de 25% às importações de aço e 10% às de alumínio. O seu 

argumento é o de que os produtores dos EUA precisam ser protegidos por questões de segurança nacional. Os 
documentos da taxa foram assinados perante trabalhadores da indústria, a quem Trump garantiu estar a 
proteger e, ao mesmo tempo, a “mostrar grande flexibilidade com as pessoas que são nossas amigas”. 

Os EUA são o maior importador de aço do mundo. No caso do alumínio, importam cinco vezes mais do que 
produzem. 

REUTERS / 08 de março de 2018. 

 

Relacione essa medida à atual situação da indústria siderúrgica norte-americana. 
 

03.  
As tensões comerciais entre Estados Unidos e China cresceram quando, no dia 4 de abril do corrente ano, 

Pequim decidiu tarifar produtos centrais no intercâmbio bilateral, como a soja, os automóveis e o setor 
aeronáutico. As duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, anunciaram planos para impor, 
reciprocamente, tarifas às importações de 50 bilhões de dólares, um passo firme em direção a uma guerra 

comercial de consequências imprevisíveis. “Não há vencedores em uma guerra comercial, e quem a inicia 
prejudica a si mesmo e aos demais”, acrescentou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Geng 
Shuang.  

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia>. Acesso em: abr. 2018. Adaptado. 

 
Considerando o texto e os conhecimentos sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e China, 
explique, de forma sucinta, uma implicação política ou econômica da competição comercial entre esses 

países. 
 
 

 


