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ATIVIDADE 17 

 

   Olá turma como estamos trabalhando sobre o continente americano, vamos estudar sobre a América do Norte, 

ou seja, Estados Unidos da América (EUA), território, organização do espaço e população. 

  Não é necessário imprimir, só quem puder, as perguntas copiar e responder no caderno, não esquecendo da 

data.    “Esta atividade não precisa ser enviada de volta para mim”.  

   Bom trabalho a todos e boa semana!!! 

 

   Os Estados Unidos, maior potência econômica e militar da atualidade, são um país de extensão continental. 

São o terceiro maior território do mundo, incluindo os estados situados em território não contínuo: o Alasca, a 

noroeste do Canadá, e o Havaí, arquipélago localizado no Pacífico. Limitado ao norte pelo Canadá e ao sul pelo 

México, o país é banhado pelos oceanos Atlântico, na costa leste, Pacífico, na costa oeste, e Glacial Ártico, no 

Alasca. Do ponto de vista físico, o território continental dos Estados Unidos pode ser dividido em quatro 

grandes unidades: a leste, o relevo apresenta planaltos desgastados, como os Montes Apalaches; a oeste, estão 

as cordilheiras resultantes de dobramentos modernos, como as Montanhas Rochosas; no centro, encontram-se 

as planícies centrais; e, no litoral do Atlântico, localiza-se a Planície Costeira, formada por terrenos 

sedimentares.  

RECURSOS ENERGÉTICOS – O território estadunidense, abriga em seu subsolo grande variedade de recursos 

minerais e energéticos, como petróleo, gás natural, ferro, alumínio e cobre. As grandes bacias de carvão 

existentes nos Montes Apalaches e na região dos Grandes Lagos foram essenciais para o êxito do 

desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Este país se tornou um grande produtor de petróleo do mundo, 

ultrapassando grandes produtores mundiais, como a Rússia e a Arábia Saudita. A exploração do óleo de xisto 

levou o país a importar menos petróleo de outros países. Devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, os 

Estados Unidos estão entre os maiores poluidores do mundo, ficando somente atrás da China. O país é 

responsável por quase 13% de toda a emissão de CO2 no mundo. 

 

População e território – Os EUA figuram entre os países mais populosos do mundo. O perfil populacional dos 

Estados Unidos foi influenciado pela chegada dos colonizadores europeus no século XVI, os quais praticamente 

dizimaram os indígenas nativos e, a partir do século XVII, trouxeram um grande número de africanos 

escravizados para trabalhar, principalmente, nas plantações do sul do país. No século XIX, imigrantes, 

especialmente europeus, também desembarcaram no país. Em virtude de condições naturais, existem no país 

vastos espaços pouco povoados, como o Alasca, de clima muito frio; o Arizona, de climas árido e semiárido; e 



as áreas de relevo montanhoso, no Oeste. No Nordeste, encontram-se as maiores densidades demográficas, 

especialmente na área que abrange as cidades de Boston, Nova York e Washington. A região dos Grandes 

Lagos também apresenta grande concentração populacional, com destaque para a cidade de Chicago. Na costa 

oeste, as cidades com maior densidade demográfica são Seattle, San Diego, São Francisco e Los Angeles. A 

maior megalópole norte-americana, conhecida como Bos-Wash, estende-se de Boston a Washington. A 

segunda maior, chamada San-San, situa-se na costa oeste, entre São Francisco e San Diego, na Califórnia. A 

terceira maior, Chi-Pitts, abrange a área situada entre Chicago e Pittsburgh, próximo à região dos Grandes 

Lagos. Em virtude de sua posição de liderança econômica no mundo ocidental, principalmente a partir de 1980, 

os Estados Unidos passaram a atrair milhões de imigrantes, majoritariamente latino- -americanos e asiáticos. 

Milhares de imigrantes provenientes da América Latina cruzaram a fronteira sem permissão legal para se 

estabelecer e trabalhar no país. Ao serem descobertas pelas autoridades, muitas dessas pessoas, que vivem em 

situação irregular nos Estados Unidos, são deportadas. Para evitar a entrada ilegal pelo México, foram criadas 

leis rígidas, a vigilância policial nas fronteiras foi intensificada e um enorme muro foi construído no trecho de 

fronteira entre San Diego, nos Estados Unidos, e Tijuana, no México. O presidente Donald Trump, em 2017, 

reforçou sua intenção de construir novos muros, fato que aumenta a tensão entre os dois países.  

Questão racial –  a segregação entre negros e brancos era praticada principalmente no sul dos Estados Unidos, e 

os negros não tinham assegurados muitos dos direitos civis, como o do voto. Na década de 1960, as restrições 

legais contra os negros foram abolidas, mas isso não significou o fim do racismo e da desigualdade na 

sociedade estadunidense. Ainda hoje, grande parte da população negra vive em condições sociais e econômicas 

desfavoráveis, em relação às da população branca. Nos estados do sul do país, a situação é mais problemática, 

pois essa região concentrou uma das maiores populações escravizadas das Américas, empregada principalmente 

nas fazendas de algodão. Nos estados do norte também houve a escravidão, porém esta foi abolida na segunda 

metade do século XVIII, enquanto a sociedade sulista manteve sua economia alicerçada no trabalho escravo. 

 

Atividades 

1) O muro construído pelos Estados Unidos em sua fronteira com o México foi capaz de deter a imigração 

ilegal? O que explica a existência de intensos fluxos migratórios para os Estados Unidos? 

 

2) Mesmo com trabalho e pagando todos os impostos, muitos imigrantes, por estarem de forma ilegal em outro 

país, como os Estados Unidos, são deportados todos os anos.  

Sobre essa questão, discuta com seus amigos e familiares como você reagiria se vivesse em más condições em 

seu país e recebesse um convite para se mudar para outro país, com perspectivas melhores, porém tendo de se 

manter lá de forma ilegal?  

 

3) Durante décadas, os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial do Brasil. Nos anos 1990, por 

exemplo, o país era o destino de 20% das exportações brasileiras. Observe o gráfico e, depois, responda às 

questões:  

 



 

 

a) Qual posição é ocupada atualmente pelos Estados Unidos no ranking dos principais destinos das exportações 

brasileiras?  

 

b) O país ganhou ou perdeu posição? 

 

c) De que maneira a tendência observada no gráfico reflete os novos arranjos do sistema geopolítico global? 

 


