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01. Os Estados Unidos possuem o 4° maior território do mundo e por isso, a densidade demográfica média 

é de apenas 33,2 hab./km². Além dessa razão, a população estadunidense se distribui de forma 
irregular no território, concentrando-se principalmente no nordeste do país, onde teve início a 
ocupação humana pelos colonizadores. 

 
02. Como área Anecúmena nos EUA, pode-se citar o caso dos estados do Arizona, Utah e Nevada, no 

sudoeste do país, nos quais grande parte do território está submetida ao clima desértico e semiárido. 
Embora não apareça no mapa, o Alasca também apresenta dificuldade natural para a ocupação, visto 
que o clima frio é bastante rigoroso. 
As áreas ecúmenas, por sua vez, são muitas e estão bem distribuídas pelo território, embora a 
população esteja concentrada em alguns lugares. A região nordeste do país é um ótimo exemplo para 
identificar um espaço como esse, visto que a presença de água, relevo plano e clima temperado 
possibilitaram a ocupação humana desde o início da colonização do território. 

 
03. Megalópole 1 – Sansan. A megalópole da costa oeste com a metrópole Los Angeles como centro 

dinâmica do aglomerado. Ademais, o espaço abriga o Vale do Silício; 
Megalópole 2 – Chipitts. Megalópole formada no período de forte industrialização automobilística dos 
EUA, estende-se de Chicago, a metrópole central, a Pittsburgh e chega a exercer influência no espaço 
canadense; 
Megalópole 3 – Boswash. A megalópole do nordeste estadunidense conta com Nova York como 
metrópole central. O aglomerado conta com 50 milhões de pessoas e é um importante centro 
financeiro (Nova York) e político (Washington) dos EUA.  

 
04. A história dos Estados Unidos foi marcada pelo conflito entre brancos e negros. Em 1865, a abolição 

da escravidão não garantiu plenos direitos aos afrodescendentes, mantendo-os à margem da 
sociedade até o século XX. Somente um século depois do fim da escravidão, em 1965, o movimento 
negro, após enfrentar diversos obstáculos – de perseguições a linchamentos, passando por grandes 
massacres -, obteve uma vitória que fez parte da construção da democracia no país: a proclamação 
da lei dos direitos civis, que estendeu os direitos democráticos a todos os cidadãos nascidos nos EUA.  
Mesmo com a igualdade de direitos garantida, os Estados Unidos ainda vivem com o problema do 
racismo na sociedade. Em 25 de maio de 2020, um homem negro foi morto em uma abordagem 
policial na cidade de Minneapolis. As imagens repercutiram mundialmente e colaboraram para a 
mobilização popular nos EUA realizar protestos antirracistas sob o slogan de black lives matter (vidas 
negras importam). Os protestos ganharam as ruas e até mesmo os holofotes da NBA. 


