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Unidade 3

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 8o ANO 

1. 
a) O continente americano é o mais extenso do mundo, com área territorial de 

42 960 000 km2. (F)
Correção: O continente americano é o segundo maior do mundo em extensão.

b) Suas terras localizam-se totalmente a oeste do Meridiano de Greenwich, isto é, estão no 
Hemisfério Ocidental. (V)

c) A América limita-se a leste com o Oceano Atlântico, a oeste com o Oceano Pacífico e ao 
norte com o Oceano Glacial Ártico. (V)

d) O continente é cortado apenas por dois paralelos importantes: Trópico de Câncer e 
Trópico de Capricórnio. (F)

Correção: O continente é cortado por quatro paralelos principais: Círculo Polar Ártico, 
Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio.

e) A grande extensão no sentido leste-oeste tem como consequência um número reduzido 
de paisagens. (F)

Correção: A grande extensão norte-sul confere ao continente americano enorme variedade 
de climas, solos e formações vegetais.

2. 
a) A América foi colonizada pelos europeus, que começaram a chegar ao continente nos 

séculos XV e XVI.
b) Inicialmente, as terras americanas ficaram conhecidas como Novo Mundo. 
c) As terras americanas começaram a ser povoadas por pessoas provenientes dos seguintes 

países europeus: Espanha, Portugal, Inglaterra, Países Baixos e França. Esses 
países eram grandes potências marítimas.

d) Mais tarde, chegaram povos de outros continentes proporcionando uma diversidade 
étnica e cultural ao continente americano.

3. 

(A)  Representa 55% do continente e localiza-se totalmente no Hemisfério Norte.
(C)  Corresponde a 43% do continente e tem terras nos dois hemisférios, pois é cortada pelo 

paralelo do Equador.
(B)  Esta porção representa 2% do continente e é constituída por uma parte continental e 

outra parte formada por um conjunto de ilhas, o Caribe.
(C)  É formada por doze países independentes e uma possessão europeia, a Guiana 

Francesa, administrada pela França. 
(B)  É formada por um istmo que liga as duas grandes porções de terra e engloba sete 

países independentes.
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(A)  Essa porção do continente é formada por três países independentes e por uma 
possessão europeia, a Groenlândia, administrada pela Dinamarca. 

4. 

a) Os astecas, os maias e os incas. Os astecas viviam no México, os maias na parte 
continental da América Central e também no México, e os incas na América do Sul,  
entre o Peru e o Chile.

b) Essas civilizações diferenciavam-se por apresentar organização social complexa. Tinham  
a economia baseada na agricultura e organizavam-se em cidades onde o comércio  
era estruturado. Dominavam conhecimentos de arquitetura, matemática, astronomia  
e técnicas de fundição do ouro e da prata.

5. 

a) Espanha, Portugal e Inglaterra. Esse países tinham o objetivo de extrair recursos naturais 
do continente americano.

b) Muitas populações aborígines foram exterminadas em guerras por posse de terras e pelas 
doenças resultantes do contato com os conquistadores. Em várias áreas, os europeus 
escravizaram os povos nativos e os obrigaram a se integrar ao sistema colonial.

6. A emancipação política das colônias não significou o fim da influência europeia em 
todo o continente. A maioria dos novos países manteve a base econômica imposta no 
período colonial: produção e exportação de produtos agrícolas e de recursos minerais,  
e importação de produtos manufaturados ou industrializados.

7. 

Regionalização do 

continente americano

Critério histórico, cultural e 

socioeconômico

América Latina e América 

Anglo-Saxônica

América do Norte, América 

Central e América do Sul

Critério geográfico
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8. 

a) Boa parte da população sofre com más condições socioeconômicas e muitos de seus 
habitantes vivem abaixo da linha de pobreza.

b) As principais características econômicas são: baixo nível de desenvolvimento econômico, 
com predomínio da produção e exportação de matérias-primas agropecuárias ou minerais 
para os países desenvolvidos; e importação de tecnologia e produtos industrializados.

c) Brasil, Argentina e México têm importantes parques industriais e economia diversificada. 

9. 

Influência cultural Região

Francesa Leste do Canadá (província de Quebec),
Louisiana (Estados Unidos).

Espanhola Novo México (Estados Unidos), 
Arizona (Estados Unidos),

Califórnia (Estados Unidos).

10. 

(CO)  Predomínio de uma formação montanhosa jovem, indicando idade geológica recente, 
que se estende por mais de 40 mil quilômetros, desde o Alasca até o extremo sul do 
Chile.

(CL)  As unidades do relevo que recebem denominações locais são: Planalto Laurenciano, 
no Canadá; Montes Apalaches, nos Estados Unidos; Planalto das Guianas e Planalto 
Brasileiro, na América do Sul. 

(CO)  Formação jovem com diferentes denominações locais: Montanhas Rochosas, no Canadá e 
nos Estados Unidos; Serra Madre, no México; e Cordilheira dos Andes, na América do Sul.

(CL)  A costa do Oceano Atlântico é constituída por planaltos e montanhas muito antigos e 
bastante desgastados pelos agentes erosivos, como ventos, chuvas etc.

(CO)  Montanhas com grandes altitudes, a ponto inibir a ocupação humana em razão do frio 
intenso.

(CL)  A região foi a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores europeus. Hoje, 
abriga grandes cidades e importantes áreas industriais, agrícolas e de exploração 
mineral, principalmente de minério de ferro e carvão.

(CO)  Essa região do continente localiza-se na área de choque de placas tectônicas.
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11. 

a) Na região central do continente americano os tipos de relevo predominantes são as 
planícies e as depressões.

b) Na América do Norte está a Planície Central. Ainda é encontrada na América do Sul 
a Planície do Pantanal e a Depressão do Chaco.

c) As planícies situadas no norte assumiram importância econômica. No Canadá, por 
exemplo, ocorre grande concentração urbana e industrial nessas áreas. 

d) Na América do Sul, as principais planícies centrais — Amazônica e Platina — se 
destacam pelas seguintes atividades: pesca, extrativismo e pecuária.

12. 

a) Os rios da vertente do Ártico permanecem congelados quase o ano todo por causa  
do frio polar. (V)

b) A maior bacia hidrográfica da América do Norte pertence à vertente do Atlântico. Essa 
bacia é formada pelo Rio Mississípi e afluentes, como Ohio, Arkansas e Missouri. (F)

c) Os rios mais extensos da vertente do Pacífico são o Yukon, no Alasca, e o Colorado,  
no Oeste dos Estados Unidos. (V)

d) A vertente do Atlântico caracteriza-se pelas grandes bacias hidrográficas. Na América  
do Norte, destaca-se o Rio São Lourenço, que liga a região dos Grandes Lagos ao 
oceano. (V)

e) No continente sul-americano, o Rio da Prata e seus afluentes (Paraná, Uruguai e Salado) 
pertencem à vertente do Pacífico. (F)

f) Na América do Sul, os grandes rios da vertente do Atlântico nascem nas terras altas a 
oeste. Os destaques são as bacias do Rio Orinoco, na Venezuela, e do Amazonas, que 
nasce na Cordilheira dos Andes e agrupa mais de 1 100 afluentes. (V)

g) Na América do Norte, os rios da vertente do Pacífico nascem nas terras altas das 
Montanhas Rochosas, a oeste, ou dos Montes Apalaches, a leste. (F)

13. 

Clima 1: Temperado − em geral, o verão é quente e o inverno muito frio. As estações do ano 
são bem definidas, com chuvas concentradas no verão e na primavera.

Clima 2: Subtropical − clima de transição entre as zonas temperadas, mais frias, e as 
tropicais, mais quentes. Com invernos amenos e verões quentes, tem temperatura média 
anual de 18 °C e chuvas bem distribuídas durante todo o ano.
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Clima 3: Equatorial − característico das áreas próximas à linha do Equador, é muito quente 
e úmido, com alto nível de pluviosidade e chuvas distribuídas regularmente por todos os 
meses do ano.

Clima 4: Semiárido − é um tipo climático de transição entre o clima desértico e o temperado 
ou o subtropical. É muito quente, com temperatura média anual superior a 25 °C. As 
chuvas são poucas e muito mal distribuídas.

14.

Linha 1: Floresta Temperada e Subtropical – Vegetação de altitude – Deserto – Estepes e 
Pradarias.

Linha 2: Floresta Tropical e Equatorial – Savanas, Cerrados e Caatinga – Estepes e Pradarias.

15. O aluno deve apresentar duas das seguintes características:

a) É bastante homogênea, com árvores como os pinheiros; localiza-se em áreas de clima frio, 
com baixas temperaturas e invernos longos e rigorosos; apresenta pouca variedade de 
espécies; sua exploração econômica é destinada à produção de papel e papelão.

b) É típica das regiões do continente americano localizadas em baixas latitudes; o calor 
constante e a alta pluviosidade são fatores fundamentais para a existência de uma 
grande diversidade de espécies vegetais; os solos de algumas florestas úmidas são 
pouco férteis, mas em sua parte superior apresentam uma camada muito rica de material 
orgânico, conhecida como húmus; também são chamadas de florestas latifoliadas, porque 
apresentam folhas grandes e largas; permanecem sempre verdes e exuberantes graças 
à intensa umidade da atmosfera; a exploração econômica e a incessante devastação 
eliminaram grandes áreas dessas florestas.


