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Unidade 4

1. 

a) A população americana se distribui de maneira irregular pelo seu território; ou seja, 
algumas regiões são mais povoadas que outras.

b) Essa distribuição irregular é explicada por fatores históricos, econômicos e naturais. Entre 
os fatores naturais, destaca-se a existência de altas montanhas, de desertos e de regiões 
de clima muito frio, que inibem a ocupação humana. Do ponto de vista histórico, podemos 
dizer que a colonização foi um fator determinante na ocupação do território americano. Do 
ponto de vista econômico, há áreas que favorecem a ocupação, por serem intensamente 
industrializadas e bem servidas pelo setor de serviços.

2. 

(C)

(B)

(A)

3. 

Crescimento demográfico da América Anglo-Saxônica e da América Latina

América Anglo-Saxônica América Latina

Período de crescimento Segunda metade do século XIX Início do século XX

Motivos que levaram ao 
crescimento da população

Crescimento econômico 
(melhoria das condições de 

vida, redução da mortalidade) e 
chegada de imigrantes

Campanhas de 
vacinação; investimento 

em atendimento 
médico-hospitalar; 
tratamento de água 
e  coleta de lixo e de 

esgoto

Período de diminuição do 
crescimento da população

Do início do século XX até os 
anos 1950

A partir dos anos 1970

Motivos que levaram 
à diminuição do 

crescimento da população

Alto custo de vida, inserção da 
mulher no mercado de trabalho, 

métodos anticoncepcionais, 
planejamento familiar e controle 

da imigração

Políticas de controle 
de natalidade e 

planejamento familiar

Respostas das sugestões de avaliação
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4. 

a) O crescimento demográfico na América é desigual. Os países subdesenvolvidos 
apresentam taxas de crescimento da população maiores que as dos países desenvolvidos.

b) Os índices mais elevados de densidade demográfica estão na porção leste do continente 
americano, que foi a primeira região do continente a ser colonizada pelos europeus.  
De modo geral, são áreas intensamente industrializadas e nas quais se destaca o setor  
de serviços.

5. A afirmação é falsa. Apesar das políticas de controle de natalidade, os problemas sociais, 
como a fome, o analfabetismo e a mortalidade infantil, não diminuíram na América 
Latina. Isso demonstra que o crescimento populacional não é a principal causa do 
subdesenvolvimento, como se afirmava na década de 1960.

6. A base larga da pirâmide do Equador revela um país com predomínio de população 
jovem, dada a sua alta taxa de natalidade. A base estreita da pirâmide, por sua vez, 
representa um reduzido número de idosos, em razão da baixa expectativa de vida.

 A pirâmide do Canadá apresenta uma estrutura diferente. A base estreita indica baixa taxa 
de natalidade e a existência de uma população mais “velha”, representada pelo topo largo 
da pirâmide.

7. O continente americano é rico em recursos naturais, sejam eles vegetais, animais ou 
minerais. Sua geologia permite explorar recursos minerais como o petróleo. A abundante 
rede hidrográfica permite a obtenção de energia elétrica e a diversidade de climas, solos e 
vegetação contribui para uma atividade agropecuária variada. A biodiversidade se destaca 
como um importante recurso natural, sendo explorada pela indústria farmacêutica e de 
cosméticos.

8. Com a intenção de evitar a fiscalização e penalidades, de economizar suas reservas e de 
obter mais lucro, várias empresas mineradoras da América Anglo-Saxônica migram para 
a América Latina, onde encontram grande quantidade de recursos naturais, poucas leis 
contra a exploração predatória e mão de obra barata. As principais consequências desse 
fato são a exploração indiscriminada dos recursos e a degradação ambiental nos países 
latino-americanos. Além disso, EUA e Canadá, por terem a tecnologia necessária, exploram 
parcela significativa das reservas latinas, o que acaba gerando conflitos entre países.

9. Os parágrafos devem ser escritos livremente pelos alunos. Porém, devem conter as 
seguintes informações:
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•	 América	Anglo-Saxônica:	agricultura	desenvolvida, que emprega técnicas modernas de 
produção, com alto grau de mecanização. Isso garante alta produtividade, observada 
nos belts, cinturões agrícolas dos EUA que produzem, entre outros grãos, trigo e 
centeio. Essa produção é destinada ao mercado interno.

•	 América	Latina:	a	produção	agrícola	é	menos	mecanizada	e	emprega	geralmente	
técnicas rudimentares de produção, que são responsáveis pela baixa produtividade. 
A agricultura é praticada em grandes propriedades monocultoras e produtos como o 
café, a cana e a banana são destinados à exportação. Em algumas regiões de países 
latino-americanos, a produção agropecuária emprega máquinas e tecnologia, garantindo 
alta produtividade.

10. Na América Anglo-Saxônica (Estados Unidos e Canadá), a atividade industrial conta 
com tecnologia avançada. Alguns países latino-americanos, como Brasil, México, 
Colômbia, Venezuela, Argentina e Chile, apresentam parque industrial clássico e alguns 
setores com tecnologia avançada. Os demais países latino-americanos são dependentes 
tecnologicamente e possuem parque industrial pouco desenvolvido. Portanto, na América, 
o desenvolvimento industrial não é homogêneo e implica uma relação de dependência 
entre países menos e mais desenvolvidos.

11. 

a) (V)

b) (F)

c) (V)

d) (F)

e) (F)

12. 

b) No sun belt destacam-se as indústrias dos ramos aeroespacial e petroquímico.

d) A tecnologia mantém estreita ligação com a melhoria dos processos de produção e  
com o aproveitamento de matérias-primas.

e) Tecnopolos são zonas de desenvolvimento tecnológico. No Brasil, existem tecnopolos  
nas cidades de Campinas, São Carlos e São José dos Campos (localizadas no estado  
de São Paulo).
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13. 

a) O texto se refere à região conhecida como vale do Silício, localizada no oeste dos Estados 
Unidos, onde se concentram indústrias de tecnologia de ponta ligadas à informática, à 
eletrônica e à robótica.

b)	 O	texto	diz:	“lar	de	gigantes	tecnologias,	como	Apple,	Google	e	Intel”.

14. 

a) O desenvolvimento e a introdução de novas tecnologias na indústria, a concentração de 
terras e a modernização do campo favoreceram a urbanização e o crescimento do setor 
terciário, pois a mão de obra antes usada nos setores primário e secundário migrou para o 
comércio e para a prestação de serviços.

b) A intensificação do uso de tecnologia no setor terciário contribuiu para o aumento do 
desemprego, levando, principalmente nos países subdesenvolvidos, muitos trabalhadores 
ao mercado informal.

15. 

Principais características da América Anglo-Saxônica e da América Latina

América Anglo-Saxônica América Latina

Pirâmide etária

Predomínio de população 
adulta e idosa, graças à 

alta expectativa de vida e 
à baixa natalidade

Predomínio de população 
jovem, graças à baixa 

expectativa de vida e à 
alta natalidade

Agropecuária

A atividade agrícola 
emprega técnicas 
modernas, com 

necessidade de pouca 
mão de obra e elevada 

produtividade. A 
produção é voltada para 

o mercado interno

A maioria dos países 
latinos emprega técnicas 
rudimentares de cultivo 

em monoculturas. Grande 
parte da produção é 

destinada à exportação, 
e alguns países possuem 
agricultura mecanizada e 

produtiva
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Principais características da América Anglo-Saxônica e da América Latina

Indústria

A indústria conta com 
tecnologia avançada, 
com destaque para os 
ramos automobilístico, 

siderúrgico, metalúrgico, 
mecânico, têxtil, 

aeronáutico e naval

A atividade industrial é 
dependente de capital 
e tecnologia de outros 

países. Alguns apresentam 
um parque industrial 

moderno e diversificado. 
Porém, na maioria dos 

países latino-americanos, 
a atividade industrial não é 

significativa

Desenvolvimento 
tecnológico

Possui as 
principais zonas de 
desenvolvimento 
tecnológico, os 

tecnopolos.

Não possui a tecnologia 
necessária para 

transformar matérias- 
-primas. Alguns países 
possuem tecnopolos, 

como o Brasil


