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01. (UNIUBE MG/2014) Seguindo o padrão das grandes regiões agrícolas – os belts -, a atividade industrial 

norte-americana também é organizada em cinturões, determinados por diversos fatores, sobretudo as 
características assumidas pelo país em escala global. 
Podemos considerar, no espaço norte-americano, duas principais regiões industrializadas, caracterizadas 
por diferentes processos de industrialização: a Manufacturing belt e a Sun-belt, ou apenas Sul. 

 
Nesse contexto, analise as proposições abaixo: 
I. Apesar de terem sido uma colônia inglesa, os Estados Unidos também foram protagonistas da 

chamada industrialização clássica. A colonização da Nova Inglaterra possibilitou o surgimento de um 
prematuro mercado consumidor, o que estimulou o desenvolvimento das primeiras indústrias no 
Nordeste, ainda no final do século XVIII. 

II. Nas últimas décadas do século 19, emergia uma estrutura espacial centralizada por um grande e 
visível pólo industrial: o Manufacturing belt ou Cinturão Fabril (ou Industrial), no Nordeste e Grandes 
Lagos. Essa área forma, atualmente, a maior concentração urbano-industrial do mundo, tendo como 
uma de suas características a megalópole BOSWASH (formada pelas áreas metropolitanas do eixo 
Boston-Washington). 

III. O grande impulso de desenvolvimento do Sun-belt, o Cinturão do Sol, termo que abrange as variadas 
novas áreas emergentes do Sul e do Oeste, ocorreu após a Guerra Civil dos EUA, com o aumento da 
extração de petróleo no Texas e o desenvolvimento da indústria aeroespacial na Flórida. 

IV. A área industrial do Sun Belt, mais moderna, surgiu na década de 1970, na Califórnia. Trata-se do Vale 
do Silício (Silicon Valley), nas proximidades de São Francisco, um conjunto de pequenas localidades 
onde estão situadas centenas de empresas ligadas ao setor de microinformática, microeletrônica, 
robótica, química fina e a biotecnologia, típicas da Terceira Revolução Industrial. 

V. Dentre os fatores que favoreceram o desenvolvimento de indústrias ligadas à tecnologia na região do 
Sun Belt, destaca-se a existência de várias universidades e institutos de pesquisa que fornecem mão-
de-obra de alta qualificação para as empresas e desenvolvem, juntamente com elas, programas na 
área de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). 

 
Estão CORRETAS as afirmativas contidas em: 
a) I, II e III, apenas 
b) II, IV e V, apenas 
c) I, III, IV, apenas 
d) I, II, IV e V, apenas 
e) I, II, III, IV e V 

 
02. (UERJ/2013) Espaço agropecuário norte-americano no início do século XXI 
 

   
Adaptado de LUCCI, Elian A. e outros. Território e sociedade no mundo globalizado. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 
A agricultura norte-americana é organizada de acordo com o modelo empresarial, o que torna o espaço 
agropecuário do país fortemente vinculado à lógica econômica. 
O principal fator locacional que explica a posição do Dairy Belt é a presença de: 
a) sistema universitário desenvolvido 
b) mercado consumidor urbano expressivo 
c) rede de transporte propícia à exportação 
d) topografia plana favorável à mecanização 
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03. (Mackenzie SP/2011)     

 
 

Considerando o mapa dos EUA, assinale a alternativa que corresponde à melhor descrição para a área 
destacada no mapa. 
a) Trata-se do Cinturão da Ferrugem americano, região dos EUA de economia baseada na indústria 

pesada e de manufatura, cujo nome é uma ironia referente à degradação da área e ao grande número 
de galpões industrais abandonados. 

b) Refere-se à Cotton belt, especializada no cultivo do algodão, de ocorrência tradicional no sul, por ser 
uma região mais quente. 

c) Trata-se do Vale do Silício, que abrange várias cidades do estado da Califórnia e sul de São Francisco, 
estendendo-se até os subúrbios de San José. 

d) A região é notória pelo cultivo da laranja, mas também se destaca no turismo. Apresenta clima 
subtropical com temperaturas mais altas do que o padrão nacional. Possui uma sofisticada 
infraestrutura e um grande número de parques de diversões temáticos que atraem visitantes de todo o 
país e de outros lugares do mundo. 

e) A indústria dessa região tem a peculiaridade de se destacar em setores de altíssima tecnologia, 
sobretudo, aerospacial e de computação. Está muito próxima ao Canadá e tem, como destaque, a 
cidade de Seatle. 

 
04. (UNESP SP/2016) Ao promover a livre circulação de mercadorias e serviços entre Estados Unidos, 

Canadá e México, o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte ratificou as chamadas maquiladoras, 
caracterizadas como 
a) indústrias estadunidenses em território mexicano, que realizam a montagem de produtos através da 

exploração de mão de obra. 
b) parques tecnológicos estadunidenses em regiões de fronteira mexicana, que priorizam o 

desenvolvimento industrial regional via compartilhamento dos meios de produção. 
c) indústrias mexicanas em território estadunidense, que produzem bens de consumo por meio de 

parcerias para o desenvolvimento produtivo. 
d) universidades técnicas mexicanas em território canadense, que investem na qualificação profissional 

via intercâmbio de trabalhadores. 
e) empresas canadenses em território estadunidense, que objetivam a prestação solidária de serviços 

essenciais às cidades mexicanas. 
 
05. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP/2020)     
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EUA e China marcam reunião para aliviar tensão na guerra comercial 
Representantes dos dois países devem se encontrar em Washington no início de outubro - James Politi 

 
WASHINGTON | FINANCIAL TIMES - Os EUA e a China concordaram em retomar as negociações face a face em uma tentativa de aliviar as 

tensões da guerra comercial.  
(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/eua-e-china-marcam-reuniao-para-aliviar-tensao-na-guerra-comercial.shtml) 

 
Donald Trump, após ser eleito presidente dos Estados Unidos passou a colocar em prática promessas da 
campanha eleitoral. Entre elas, estão algumas ações interpretadas, por alguns especialistas, como 
polêmicas, mas que seguem uma conduta coerente ao prometido em campanha. O texto e o mapa acima 
apresentam informações que caracterizam o governo Trump e algumas consequências de suas ações.  

 
Sobre o que foi dito, assinale a alternativa CORRETA. 
a) A China e os Estados Unidos são parceiros e protagonistas em uma guerra comercial contra a União 

Europeia e a Índia. As duas maiores economias do mundo, apesar de divergências políticas, se aliaram 
para fortalecer o poder de negociação, visando vantagens aduaneiras nas trocas comerciais, sobretudo 
dos produtos com elevado valor agregado.  

b) O mapa apresenta, de forma implícita, certo alinhamento político entre Estados Unidos, Austrália, 
Brasil e Argentina. Essa constatação se dá através das isenções concedidas para esses países. As 
commodities são os principais produtos importados dos Estados Unidos, por esses países e os 
principais produtos vendidos aos Estados Unidos são automóveis, componentes de telecomunicações e 
know how para exploração de petróleo em águas profundas.  

c) A notícia e o mapa apresentam reações da China e de outros países a respeito da política econômica 
mais protecionista adotada pelo governo Trump. Tanto China como União Europeia e Turquia passaram 
a sobretaxar produtos estadunidenses. A situação mais destacada é a escalada mútua de taxações 
entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, fato que gera desconfiança e 
instabilidade no cenário econômico internacional.  

d) Canadá e México aumentaram tarifas sobre produtos de origem estadunidense descaracterizando o 
Acordo de Livre Comércio da América do Norte entre os três países – NAFTA, na sigla em inglês. 
Devido aos interesses divergentes entre os países da América do Norte, o NAFTA foi desfeito e um 
novo bloco econômico surgiu em 2019 – Aliança do Pacífico, formado pelos membros do antigo NAFTA, 
além de Colômbia, Chile e Peru. 

 
 


