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Lista 21 – Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 15. Todas as questões 

servirão para orientar os seus estudos. 
Um abraço.  

Prof. Ricardo Chaves 
 

01. Com mais de 326 milhões de habitantes (2018) – cerca de 4,4% da população mundial -, os Estados 
Unidos são o país mais populoso da América e o terceiro do mundo, superado apenas por China e 
Índia. Apesar da população numerosa, o país não é, em média, densamente povoado. Explique a razão 
para esse fato diante da distribuição da população estadunidense pelo território. 

 
02. Analise o mapa a seguir. 

Estados Unidos: densidade demográfica 
 

 
 

A partir da análise do mapa, diante do processo de ocupação humana no espaço geográfico, caracterize 
uma área anecúmena e outra ecúmena. 

 
03. Analise o mapa a seguir. 

Megalópoles dos Estados Unidos 
 

 
Fonte: http://professor.bio.br/geografia/imagens/questoes/3858.jpg. Acesso em 05/08/2020. 

 
A urbanização estadunidense acompanhou as fases de industrialização do país e deu origem a amplas 
malhas urbanas, resultantes da união de várias metrópoles e centros urbanos secundários, cujos 
limites se interpenetram e formam um corredor urbano. Essas aglomerações recebem o nome de 
megalópoles. Com base no assunto, conforme a numeração apresentada no mapa, cite os nomes das 
megalópoles e indique uma característica de cada.  
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04. Leia o texto a seguir. 
 

Marthin Luther King e Malcom X 
 

 
 

Durante os anos de 1960, os Estados Unidos viviam o auge da luta dos negros contra o preconceito 
e a favor dos direitos humanos. A mobilização possuía diversos ideais deferentes, mas que podiam ser 
representados por dois grandes líderes: Martin Luther King — pastor estadunidense e líder do 
Movimento dos Direitos Humanos — e Malcolm X — membro na nação do Islã, uma associação política 
e religiosa para a melhoria da vida dos afro-americanos e resgate de suas raízes africanas. Embora 
apresentassem métodos diferentes, ambos tinham o sonho de melhores condições sociais para a 
população negra nos Estados Unidos. 

 

Fonte: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/marting-luther-king-malcolm-x-a-inspiracao-da-vida-real-para-
os-dois-maiores-personagens-do-x-men.phtml. Acesso em 05/08/2020 (adaptado).  

 
Com base na leitura do texto, explique o motivo específico para a luta das duas personalidades 
ilustradas na imagem e caracterize os fatos protagonizados pela população negra estadunidense em 
2020 que ganharam forte destaque na mídia internacional. 


