
O País  
 
Os Estados Unidos da América, localizado no continente 
Norte Americano, faz fronteira com Canadá e México e tem 
aproximadamente 320 milhões de habitantes. Sua capital é 
Washington, mas a cidade mais populosa é Nova York. O 
país não apresenta um idioma oficial, cada estado pode ter 
leis próprias que determinam seu idioma. Entretanto, o 
inglês prevalece.  A economia americana é a mais rica do 
mundo, tanto que sua moeda, o dólar, é a mais utilizada 
nas relações financeiras e comerciais em todo o mundo.  
Adota como forma de governo a república federal presiden-
cialista e em âmbito internacional é muito influente por ser 
uma potência hegemônica que possui grande poder econô-
mico, político e militar, provindos de alianças feitas na pri-
meira Guerra Mundial. O país é signatário em tratados co-
mo o Tratado Norte Americano de Livre Comércio 
(NAFTA), com o Canadá e Tratado de Segurança do Pacífi-
co (ANZUS), com Austrália e Nova Zelândia, além de per-
tencer a diversas Organizações Internacionais como a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), é membro permanen-
te no Conselho de Segurança (CSNU), a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCED), a Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial e 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
Os Estados Unidos estão no topo das nações que mais gas-
tam com setor militar. Aproximadamente 478 bilhões de 
dólares, 48% do total mundial. É conhecido por ter armas 
nucleares, químicas e biológicas e é o único país a ter usado 
armas nucleares em combate. O número exato de armas 
que os Estados Unidos possuem é difícil determinar, po-
rém, no ano de 2010, o Pentágono revelou que o estoque 
era de 5113 ogivas operacionalmente implantadas. A força 
aérea dos EUA cerca de 400 bombas nucleares táticas atra-
vés de mísseis de caças bombardeiros que podem ser atra-
vés de seus 94 B-52, 19 B-2 ou ainda dos 64 B-1. A marinha 
tem 18 submarinos de classe Ohio e 14 de mísseis balísti-

cos. A explicação para tanto armamento nuclear mesmo 
sendo signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas 
Nucleares (TNP) é provindo da corrida armamentista ocor-
rida no período da Guerra Fria, que teve início em 1947 e o 
tratado só veio a ser vigorado em 1970. 
 
Política Internacional  
 
Os principais aliados dos Estados Unidos são os membros 
da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), no 
qual é um dos membros criadores. O objetivo oficial da po-
lítica externa dos Estados Unidos, declarado em sua Agen-
da de Departamento de Estado, é o de criar um mundo 
mais seguro, democrático e próspero para o benefício do 
povo americano e da comunidade internacional. A ameaça 
vinda atualmente do grupo insurgente denominado Estado 
Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS, em inglês), reconhecido 
como terrorista pela ONU, é altamente impactante no 
mundo e para os americanos. O governo estadunidense 
defende que uma das formas de se combater o Estado Islâ-
mico é diminuindo seu território. Para isso conta com o 
apoio de rebeldes Sírios na luta contra membros desse gru-
po terrorista, e declaram ainda que é extremamente neces-
sária a formação de uma ampla coalizão internacional para 
combatê-lo. 
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