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Unidade 7

Respostas das sugestões de avaliação

1. Porque eles possuem a maior parte de seu território banhada pelos rios que integram a 
bacia do Prata (ou Platina).

2.

a) A Espanha.

b) Porque os colonizadores europeus acreditavam que havia metais preciosos na região. Essa 
expectativa não se confirmou e levou os espanhóis a abandonarem o local no século XIX.

3. 

a) Os rios mais extensos da bacia Platina são: o Paraná, o Paraguai e o Uruguai.

b) O rio da Prata é formado pelo encontro das águas do rio Paraná e do rio Uruguai, na 
fronteira entre a Argentina e o Uruguai.

c) No oeste da Argentina ocorrem as grandes cadeias de montanhas da cordilheira dos 
Andes. Lá se encontra a mais alta formação do relevo sul-americano, o pico Aconcágua.

d) A planície platina, o pampa e o chaco estão situados em regiões de planície.

4. 

a) É o rio Paraná, que possui maior extensão.

b) Os rios Paraná, Uruguai e Paraguai possuem grande potencial hidráulico (utilizado para a 
produção de energia elétrica) e também para a navegação, constituindo uma importante 
via de transporte.

5. Hidrovia Paraná-Paraguai

6. 

a) Região oriental.

b) Região ocidental.

7. Os alunos podem citar as seguintes características da população:

• A maioria trabalha no setor primário da economia.



2

• Apenas 55% vive nas cidades, o que representa uma das menores taxas de urbanização 
da América Latina.

• As taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo são elevadas e a expectativa de vida é 
baixa.

• Observa-se a miscigenação de diversos povos, com predominância dos indígenas.

8. 

a) São pessoas que saem do Brasil com destino ao Paraguai para comprar diversos produtos 
e depois revendê-los. Nas compras, geralmente não há cobrança de impostos. 

b) O aumento da fiscalização diminuiu o comércio na fronteira. Lojas fecharam ou tiveram de 
demitir funcionários, hotéis perderam clientes e a violência aumentou. 

c) Porque grande parte do comércio realizado na região é informal e os produtos muitas 
vezes são contrabandeados. Além disso, vendedores e compradores não declaram à 
fiscalização os valores das transações comerciais realizadas.

9. 

a) A notícia fala de Itaipu, que é uma usina hidrelétrica.

b) Ela é considerada binacional porque dois países estiveram envolvidos em sua construção: 
o Brasil e o Paraguai.

10. Segunda, quarta e quinta afirmações.

11. 

a) V

b) F

c) F

d) V

e) F

	 •	Itens	corrigidos:

b) A Argentina envolveu-se em questões geopolíticas com outros países, disputando 
territórios com o Chile (ilhas Picton) e com o Reino Unido (ilhas Malvinas).
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c) Com uma área territorial de 2.780.272 km2, a Argentina é o segundo país da América 
Latina em extensão, sendo o Brasil o primeiro.

e) A região geoeconômica mais importante da Argentina é o Pampa. 

12. Elas são três: a Cordilheira dos Andes, por causa das altitudes elevadas e dos climas 
semiárido e frio; a Patagônia, por causa do clima frio; e o Chaco seco, pela proximidade 
dos Andes e pelo clima semiárido.

13. Após um forte período de repressão, os países apresentaram problemas econômicos, 
como desemprego, inflação elevada, aumento da dívida externa, da pobreza, da 
concentração de renda e das privatizações. 

14. 

a) Uruguai.

b) Argentina.

c) Paraguai.

d) Uruguai.

e) Argentina.

f) Paraguai.

15. Apesar	de	serem	países	sul-americanos,	podemos	observar	uma	diferença	entre	os	IDHs	
da	Argentina	e	do	Uruguai	(considerados	países	de	desenvolvimento	elevado)	e	o	IDH	
do Paraguai (considerado um país de desenvolvimento médio). O Paraguai apresenta os 
menores índices, sendo sua renda per capita cerca de três vezes menor que as rendas 
argentina e uruguaia. A Argentina, por sua vez, possui os melhores indicadores, exceto a 
esperança de vida ao nascer, que é maior no Uruguai. 


