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Unidade 3

1. O continente americano é o segundo maior do mundo em área territorial, com o total de 
42.960.000 km2. Suas terras localizam-se totalmente no hemisfério Ocidental, isto é, 
estão a oeste do Meridiano de Greenwich, e limitam-se ao norte com o oceano Glacial 
Ártico, a leste com o oceano Atlântico e a oeste com o oceano Pacífico.

 Esse continente é cortado por quatro paralelos principais: Círculo Polar Ártico, Trópico 
de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. A grande extensão no sentido norte-sul 
explica a enorme variedade de climas, solos e formações vegetais do continente.

2. 

a) Os primeiros povos a colonizar a América foram espanhóis, portugueses, ingleses, 
holandeses e franceses.

b) Vieram da Europa.

c) Nos séculos XV e XVI.

3. Os principais critérios de regionalização do continente americano são o histórico- 
-cultural-socioeconômico e o geográfico. O primeiro critério considera a colonização 
e o desenvolvimento econômico e social dos países. O segundo critério considera a 
localização das terras do continente. 

4. 

América do Sul

América Central

América do Norte

Respostas das sugestões de avaliação
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5. 

a) (F)

b) (V)

c) (F)

d) (V)

e) (F)

f) (F)

g) (V)

6. 
a) A América do Norte é formada por três países: Estados Unidos, Canadá e México. 

c) A porção continental da América Central se chama istmo. 

e) A América do Norte representa a maior porção de terras do continente americano. 

f) O conjunto de ilhas denominado Caribe faz parte da América Central. 

7. Alternativa D.

8.

a) Os incas, os maias e os astecas.

b) O contato entre colonizadores e povos nativos não ocorreu de forma pacífica. Muitas 
populações foram exterminadas, seja por causa das guerras pela posse da terra, seja 
pelas doenças resultantes do contato com os conquistadores. Os povos nativos foram 
constantemente escravizados e forçados a se integrarem ao sistema colonial.

c) O objetivo das potências europeias era extrair recursos naturais do continente 
americano. A base econômica imposta no período colonial era a produção e a 
exportação de produtos agrícolas e de recursos minerais, além da importação de 
produtos manufaturados ou industrializados.

9. América Latina e América Anglo-Saxônica.

10. 

América Latina América Anglo-Saxônica

Principais 
povos 
colonizadores

Portugueses e espanhóis Ingleses e franceses
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América Latina América Anglo-Saxônica

Línguas
dominantes

Português e espanhol Inglês e francês

Economia

Países considerados 
subdesenvolvidos, embora 
Brasil, México e Argentina se 
destaquem pela economia 
diversificada.

Países considerados ricos e 
desenvolvidos.

Condição 
de vida da 
população

Existência de desigualdade 
social, com muitos habitantes 
vivendo abaixo da linha da 
pobreza.

Menor desigualdade social 
e renda mais elevada em 
comparação à da América 
Latina.

11. 

(C) 

(B) 

(A) 

12. 

a) Os rios dessa vertente permanecem congelados durante a maior parte do ano por causa 
do frio polar. 

b) Nessa vertente localiza-se a maior bacia hidrográfica da América do Norte, a do rio 
Mississippi. Os rios que formam essa bacia nascem nas terras altas das Montanhas 
Rochosas, a oeste, ou nas dos montes Apalaches, a leste.

c) As bacias dessa vertente agrupam os rios que nascem nas montanhas a oeste e deságuam 
no Pacífico. São rios curtos, caracterizados por formarem corredeiras. 

d) Essa vertente caracteriza-se pelas grandes e volumosas bacias hidrográficas. 

13. 

a) Caracteriza-se por temperatura média anual muito baixa (–10 ºC). As precipitações são em 
forma de neve, e o solo é coberto de gelo e neve em todas as estações do ano.
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b) Caracteriza-se pela escassez de chuvas e elevadas temperaturas durante o dia, superiores 
a 30 °C, e extremo frio à noite.

c) O verão é quente e o inverno, muito frio. As estações do ano são bem definidas, com 
chuvas concentradas no verão e na primavera.

d) Apresenta temperatura média anual superior a 20 °C, chuvas concentradas no verão e 
inverno seco. É influenciado pelas massas de ar úmido provenientes do oceano.

14. 

Principais tipos de clima e vegetação do continente americano

Local Clima Vegetação

Norte do Canadá Polar Tundra

Leste dos 
Estados Unidos

Temperado e subtropical
Floresta temperada e 
subtropical

Norte do Brasil Equatorial Floresta tropical e equatorial

Oeste do Chile Desértico Deserto

Cordilheira dos 
Andes

Frio de montanha Vegetação de altitude

Paraguai, 
Uruguai e Sul do 
Brasil

Subtropical
Floresta temperada e 
subtropical, estepes e 
pradarias

15. As formações vegetais mais modificadas pela ação humana no continente americano 
são a floresta temperada, as pradarias, o cerrado e as florestas tropicais e equatoriais. 
Geralmente, essas formações vegetais ocorrem em áreas de planície ou em regiões 
caracterizadas pela colonização bastante antiga, o que facilitou o avançado processo 
de devastação.


