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Unidade 4

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 8o ANO 

1.
(V)  A população da América está irregularmente distribuída pelo território, ou seja, algumas 

regiões são mais densamente povoadas que outras. 

(F)  A distribuição demográfica desigual é explicada pelo relevo montanhoso do continente.

Correção: A distribuição demográfica do continente é explicada por fatores históricos, 
econômicos e naturais. 

(V)  Os índices mais altos de densidade demográfica estão na porção leste, a primeira região 
do continente a ser colonizada pelos europeus.

(F)  Os extremos norte e sul do continente apresentam elevadas densidades, por causa da 
presença do clima tropical, característico nessas duas regiões.

Correção: Os extremos norte e sul do continente apresentam as menores densidades 
demográficas, o que ocorre em razão do clima frio, característico nessas duas regiões.

(V)  A porção centro-sul americana apresenta baixas densidades demográficas em virtude da 
presença da Floresta Amazônica e de desertos.

(F)  No oeste, tanto na América do Sul como na América do Norte, o fator limitador é o clima 
quente e muito úmido.

Correção: No oeste, tanto na América do Sul como na América do Norte, o fator limitador é 
o relevo montanhoso.

2.
a) O crescimento demografico foi maior porque, nessa época, o desenvolvimento econômico 

promoveu melhorias nas condições de vida e redução das taxas de mortalidade.  
A imigração também proporcionou um rápido crescimento populacional. 

b) O crescimento demográfico diminuiu porque as taxas de natalidade também diminuíram, 
em virtude do alto custo de criação dos filhos, da entrada da mulher no mercado de 
trabalho, do uso de métodos anticoncepcionais e do planejamento familiar.

3.
a) A explosão demográfica na América Latina foi provocada pelo aumento da natalidade e 

da redução da mortalidade. Isso ocorreu em decorrência de melhorias médico-sanitárias, 
como campanhas de vacinação; investimento em atendimento médico-hospitalar; 
tratamento de água e coleta de lixo e esgoto.

b) Muitos países latino-americanos passaram a ter um crescimento demográfico menor 
porque adotaram políticas de controle de natalidade, como a esterilização masculina  
e feminina e as campanhas de planejamento familiar.

c) Não, porque o principal motivo do subdesenvolvimento latino-americano é a distribuição 
desigual de riqueza. 
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4.

a) Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Belize, Argentina, Uruguai e Chile.

b) Guatemala, Guiana, Haiti e Bolívia.

5. Na América Anglo-Saxônica, as taxas de mortalidade infantil são mais baixas (próximas 
ou abaixo de quinze mortos para cada mil nascidos vivos). Na maior parte da América 
Latina, as taxas de mortalidade infantil são maiores e estão entre quinze e sessenta 
mortos para cada mil nascidos vivos, fato que demonstra que as condições de vida na 
América Anglo-Saxônica são melhores. Atualmente, são poucos os países da América 
Latina que apresentam taxas de mortalidade infantil semelhantes às anglo-saxônicas.

6.

a) O Canadá, pois apresenta pequena porcentagem de população entre 0 e 14 anos e maior 
proporção de população com 65 anos ou mais.

b) Chile e Argentina.

c) Bolívia, Guatemala e Haiti.

d) México.

7.

a) Na América Anglo-Saxônica, o desenvolvimento de indústrias deveu-se a fatores como 
presença de grandes jazidas de petróleo, carvão, ferro, urânio e gás natural e a 
disponibilidade de capitais. 

b) Em virtude das leis ambientais rigorosas, várias empresas mineradoras da América Anglo- 
-Saxônica migraram para a América Latina com objetivos de evitar fiscalização ambiental, 
economizar reservas e obter lucros. 

c) Na América Latina são encontradas condições que favorecem a exploração, como grande 
quantidade de recursos naturais, poucas leis ambientais contra a exploração predatória 
e mão de obra barata.

d) Muitos países latino-americanos, como a Bolívia, a Jamaica, o Equador e a Venezuela, 
dependem economicamente da extração e da exportação de minerais. 

e) A maior parte dos países latino-americanos não tem tecnologia para pesquisa, extração 
e beneficiamento dos seus recursos minerais e por isso esses recursos são explorados 
por empresas transnacionais, sediadas em países desenvolvidos.

8. 

(V)  Na América Anglo-Saxônica, a agricultura é uma das mais desenvolvidas do mundo e 
ocorre com o emprego de técnicas modernas. 
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(F)  Boa parte da agricultura da América Anglo-Saxônica emprega elevado número de 
trabalhadores rurais. 

(V)  Nos Estados Unidos existem áreas especializadas conhecidas como belts ou cinturões 
agrícolas, que produzem trigo, milho e algodão.

(F)  Na América Anglo-Saxônica, a pecuária não é muito desenvolvida por causa do pouco 
espaço disponível. 

(F)  Fatores como seleção de sementes e uso intensivo de fertilizantes para corrigir os solos 
tornam os países da América Latina grandes produtores agrícolas, com produção voltada 
para o mercado interno.  

(V)  Grande parte da produção agropecuária de vários países da América Latina está voltada 
para a exportação e é praticada em extensas propriedades monocultoras. 

(V)  Na América Latina, países como Brasil, Argentina, México e Chile apresentam regiões 
onde a produção agropecuária emprega máquinas e tecnologia, o que os leva a obter 
elevada produtividade. 

9. Sugestão de resposta: Os Estados Unidos e o Brasil são responsáveis por mais da 
metade da produção mundial de soja. Esse fato ocorre porque, em ambos os países, o 
cultivo da soja é realizado com técnicas modernas, como seleção de sementes e uso 
intensivo de fertilizantes para corrigir os solos e de agrotóxicos para combater as pragas.

10. 

(C)  Localiza-se no oeste dos Estados Unidos e na região se concentram as indústrias de 
tecnologia de ponta, como informática, eletrônica e robótica.

(A)  A região concentra as tradicionais indústrias dos ramos automobilístico, siderúrgico, 
metalúrgico, mecânico, têxtil, aeronáutico e naval. 

(B)  Região industrial localizada no sul da América Anglo-Saxônica, onde se destacam as 
indústrias dos ramos aeroespacial e petroquímico.

11. 

a) A industrialização latino-americana ocorreu depois da industrialização da América  
Anglo-Saxônica. Ela apresenta grande dependência do capital e da tecnologia de 
empresas transnacionais sediadas na América Anglo-Saxônica, na Europa e no Japão.

b) Brasil, México e Argentina, que apresentam as áreas industriais mais diversificadas e 
modernas. 

12. 
(V)  Na América, as principais zonas de desenvolvimento tecnológico, os chamados 

tecnopolos, localizam-se nos Estados Unidos e no Canadá. 
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(F)  O Vale do Silício, ou Parque Tecnológico de Stanford, foi criado em 1990 na região dos 
Grandes Lagos, nos Estados Unidos.  

(V)  O Vale do Silício concentra empresas de alta tecnologia, universidades, centros de 
pesquisa e mão de obra qualificada. 

(V)  Os Estados Unidos e o Canadá dedicam grande parte de seu orçamento a pesquisas, 
educação e formação profissional. 

(V)  No Brasil, há tecnopolos nas cidades de Campinas, São Carlos e São José dos Campos, 
onde se localizam centros de pesquisa, empresas e universidades. 

13.

a) A descrição de uma área do estado de São Paulo que concentra indústrias de tecnologia 
de ponta (tecnopolos).

b) Indústrias de alta tecnologia, universidades, centros de pesquisa e mão de obra 
qualificada.

14. 

a) Os serviços e o comércio.

b) Os países da tabela são industrializados.

c) Porque o desenvolvimento e a introdução de novas tecnologias na indústria favoreceram 
o crescimento do setor terciário. Além disso, a mão de obra dispensada nos setores 
primário e secundário migrou para o comércio e a prestação de serviços.

15. Sugestão de resposta: Nos países da América Latina, a urbanização e a introdução de 
novas tecnologias nos setores primário e secundário aumentaram o desemprego, que 
se tornou um problema social, gerou o crescimento do setor terciário e a ampliação do 
mercado informal.


