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Unidade 6

Respostas das sugestões de avaliação

1. 
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AMÉRICA CENTRAL CONTINENTAL E INSULAR

Porção insulor

Porção continental
310 km

b)  Porção continental: Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica  
e Panamá.

  Porção insular: Cuba, Jamaica, Porto Rico, Haiti, República Dominicana, Antígua 
e Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e 
Granadinas, Trinidad e Tobago, Barbados e Bahamas.

2.

Porção continental Porção insular

População total (número 
de habitantes)

40 milhões de habitantes 36 milhões de habitantes

Áreas de maior 
densidade demográfica

Costa do Pacífico, onde 
se localizam as capitais: 

Guatemala, San José, 
San Salvador e Manágua

As capitais: Havana, 
Kingston, Porto Príncipe, 

Santo Domingo e San 
Juan
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Porção continental Porção insular

Países mais populosos Guatemala Cuba 

Composição étnica

Miscigenação entre 
indígenas e espanhóis. 

Na Guatemala 
predominam os 

indígenas. Em Belize e na 
Costa Rica, predomina 
a população branca de 

origem europeia

Miscigenação entre 
espanhóis, ingleses, 

franceses e holandeses. 
Há presença marcante 

de negros, sobretudo no 
Haiti (90% da população)

3. Na porção continental da América Central a qualidade de vida não é boa. Existem 
altas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo, desigualdade social e elevada 
concentração de renda. Além disso, a população é predominantemente rural, e a 
economia desses países é muito dependente dos Estados Unidos, que exercem grande 
influência na região.

4. 

a) As principais atividades econômicas da América Central continental estão relacionadas  
ao cultivo de produtos tropicais voltados para o mercado externo. O café e a banana  
são os principais itens da pauta de exportação da região. 

b) Grande parte da produção agrícola voltada para a exportação realiza-se em extensas 
propriedades monocultoras, localizadas em áreas de clima quente e úmido, no litoral  
do Pacífico.

c) No litoral do Atlântico e nos altiplanos predomina a agricultura de subsistência, praticada 
em pequenas propriedades com o emprego de técnicas tradicionais e de mão de obra 
familiar. Os principais produtos cultivados são o milho e a batata.

d) As atividades ligadas ao turismo representam uma oportunidade de trabalho para uma 
parcela significativa da população. Belize, Guatemala e Honduras abrigam muitos sítios 
arqueológicos da extinta civilização maia e têm recebido um número cada vez maior  
de visitantes.

e) A atividade industrial e a extração mineral são praticamente inexistentes na América 
Central. O país mais industrializado é o Panamá, cuja produção petrolífera alimenta  
as indústrias petroquímicas e lhe garante a exportação de petróleo.
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5. 

a) Cana-de-açúcar, banana, fumo, café e algodão.

b) Bauxita e petróleo.

c) Pouco desenvolvida e restrita ao beneficiamento de matérias-primas agrícolas,  
à confecção de roupas e ao artesanato local.

d) As praias, que tornam a região rota de cruzeiros marítimos.

6. 

a) Os alunos podem destacar os seguintes trechos: 
“Como a maioria das pessoas por lá, acostumou-se à sede e à fome”. 
“É a primeira vez que vejo um estrangeiro aqui, que não seja militar. Cité Soleil é longe.  
A ajuda não chega”. 
“Você não é jornalista? Conte o que está acontecendo aqui. Faça a ajuda chegar”.

b) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre a dimensão da tragédia causada 
pelo terremoto, que agravou os problemas do Haiti, que já estava política e socialmente 
devastado. Os livros podem representar o desejo de fuga de uma realidade avassaladora, 
de alívio da dor e a esperança de dias melhores.

7. Espera-se que o aluno compreenda que o desenvolvimento econômico e social é 
inversamente proporcional ao número de vítimas. No Haiti, um dos países mais pobres  
do mundo, a prevenção dos terremotos não é prioridade, como ocorre no Japão.  
O Haiti busca se reorganizar após anos de governos ditatoriais, suas infraestruturas  
são precárias e sua população sofre por falta de alimento, trabalho e educação.  
Por isso, nesse país, um terremoto ocasiona grandes problemas. 
No Japão, por sua vez, o elevado desenvolvimento econômico, os investimentos em 
pesquisa, as construções resistentes aos terremotos e a população treinada para esse 
tipo de situação ajudam a reduzir o número de vítimas. 
Além disso, o terremoto de 2011 ocorreu a 70 km da costa japonesa. Fosse o epicentro 
sob Tóquio, o número de vítimas seria certamente maior. Portanto, além dos fatores 
socioculturais, existem outros fatores que também explicam essa diferença.

8. A principal característica que os diferencia é a sua história colonial. Ao contrário dos 
demais países sul-americanos, colonizados por espanhóis e portugueses, as Guianas 
e o Suriname foram colonizados por ingleses, holandeses e franceses. Além disso, eles 
passaram por um processo de independência tardio. 
A atual Guiana foi uma colônia inglesa até 1966 e o Suriname foi uma colônia holandesa 
até 1975. A Guiana Francesa, por sua vez, é um departamento ultramarino francês.



4

9. 

a) Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela.

b) Os rios que nascem a oeste da cordilheira e deságuam no oceano Pacífico são de 
pequena extensão. Apresentam curso sobre terrenos íngremes e forte correnteza. Os rios 
que nascem a leste dos Andes e deságuam no oceano Atlântico são de grande extensão, 
como o Amazonas.

c) Sim. Nas áreas mais elevadas, próximas à cordilheira dos Andes, ocorrem os climas frio 
de montanha, temperado e desértico, com vegetação de altitude. Essas características 
contrastam com os climas equatorial e tropical, que são predominantes nas demais 
regiões da América andina. 

10. 

b) Uma característica marcante dessa região é a produção ilegal de maconha e cocaína, 
fonte de renda para poderosos grupos de traficantes e também para pequenos 
agricultores.

d) Na Bolívia, a atividade industrial é quase inexistente.

f) A produção de petróleo na Venezuela é significativa no conjunto da produção mundial. 
O país ocupa o sexto lugar no mundo em reservas petrolíferas e o nono lugar em 
produção.

11.

a) A Venezuela, cuja porcentagem de alunos com acesso à educação primária mais que 
dobrou.

b) Colômbia, Equador e Peru.

c) O país que mais reduziu a taxa de mortalidade foi a Bolívia, e o que menos reduziu foi o 
Chile, que já possuía a menor taxa da América andina em 1990. 

12. 

a) Porque a novela apresenta uma sátira que aborda a situação do país e a maneira de 
governar de Hugo Chávez.

b) Como uma mulher gorda, falante e brigona.

c) A frase é uma crítica à forma de governo de Hugo Chávez, que intervém de maneira 
diretiva em diversas áreas.
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13.  

a) Espera-se que o aluno defina orgulho indígena como a valorização de todos os aspectos 
relacionados à cultura indígena que são inerentes aos povos latino-americanos. 

b) Resposta pessoal. Se considerarmos que a aparência física é motivo de orgulho, então 
a cirurgia plástica para modificá-la afasta as pessoas de sua origem. Porém, podemos 
considerar também que a transformação física não altera a sensação de pertencimento a 
determinado grupo. Nesse caso, não haveria problemas em fazer esse procedimento.

14.

a) O narcotráfico.

b) O deslocamento da população colombiana para fora do país e do campo para a cidade, e 
o aumento da taxa de homicídios e de sequestros.

15. 

a) Panamá.

b) Ilhas Cayman, Ilhas Virgens e Bahamas.

c) Guiana Francesa.

d) Chile.

e) Peru.

f) Equador.


