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Unidade 6

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 8o ANO 

1. 
(V)  A América Central continental ou ístmica corresponde a uma estreita faixa de terra que liga 

a América do Norte à América do Sul.

(F)  A América Central é banhada pelos oceanos Atlântico, a oeste, e Índico, a leste.

 Correção: A América Central é banhada pelos oceanos Pacífico, a oeste, e Atlântico, a leste.

(F)  A região é formada por cinco países, abrigando no total uma população de 
aproximadamente 20 milhões de habitantes.

 Correção: A região é formada por sete países abrigando no total uma população de 
aproximadamente 40 milhões de habitantes.

(V)  O país mais populoso é a Guatemala, com aproximadamente 14 milhões de habitantes, 
cerca de um terço da população da América Central.

(V)  A maior densidade demográfica ocorre na costa do Pacífico, onde a presença de 
planaltos com solos férteis e clima tropical úmido favoreceu a concentração populacional.

(V)  No litoral do Mar das Antilhas, os reduzidos índices de densidade demográfica, em parte, 
são consequências do predomínio de florestas tropicais.

2. 
a) O Panamá, pois apresenta a mais baixa taxa de mortalidade infantil, o que se relaciona 

a melhores infraestrutura médico-hospitalar, alimentação e saneamento básico. O país 
também apresenta as maiores expectativa de vida e taxa de urbanização.

b) O país com mais problemas demográficos é a Guatemala, que apresenta as maiores taxas 
de natalidade e mortalidade infantil. O país também apresenta a mais baixa expectativa de 
vida entre os países da tabela, além de baixa taxa de urbanização.

3. 

América Central continental América Central insular (Caribe)

Agricultura 

Produção de artigos tropicais 
voltados para o mercado externo;
os principais produtos são o 
café e a banana; grande parte da 
produção agrícola de exportação 
é feita em extensas propriedades 
monocultoras pertencentes a 
empresas estrangeiras.

A principal atividade é a agricultura, 
com destaque para o cultivo da  
cana-de-açúcar, cujo maior produtor 
é Cuba; também são cultivados 
banana, fumo, café e algodão; a 
produção agrícola regional está 
voltada para o mercado externo e é 
afetada pelas oscilações de preços.
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Turismo 

Representa uma grande 
oportunidade de trabalho para 
a população; Belize, Guatemala 
e Honduras, países que abrigam 
muitos sítios arqueológicos da 
extinta civilização maia, têm 
recebido grande número de 
visitantes; as paisagens naturais, 
como vulcões e praias, também 
atraem muitos turistas.

É rota de cruzeiros marítimos e 
destino de milhares de turistas 
que procuram suas praias e sua 
floresta tropical; a rede hoteleira 
e a infraestrutura turística são 
controladas por transnacionais.

4. Os paraísos fiscais são locais onde grandes somas de dinheiro podem ser depositadas 
sem a necessidade de se declarar a sua origem, pois os depósitos são protegidos por 
leis que beneficiam o sigilo bancário. Além disso, há facilidades na documentação e são 
cobrados baixos impostos.

 Em razão do sigilo e das demais facilidades oferecidas, algumas pessoas envolvidas com 
o crime organizado (narcotráfico, contrabando etc.) e com o desvio de dinheiro público 
tornaram-se clientes desses paraísos fiscais.

 Os principais paraísos fiscais centro-americanos estão localizados na região do Caribe: 
Ilhas Cayman, Ilhas Virgens e Bahamas.

5. Sugestão de resposta: O Haiti é um país em que a população vive em condições 
precárias. As taxas de natalidade e de mortalidade infantil são altas e o número de 
crianças com fome é grande. O auxilio da comunidade internacional é pequeno para 
combater a pobreza da população.

6. 
a) A população de Cuba está perdendo qualidade de vida em razão dos problemas 

socioeconômicos do país.

b) Com o desenvolvimento do turismo, a economia informal surgiu e se ampliou, foi 
dolarizada e foge ao controle do governo. A prostituição e a criminalidade aumentaram e 
é disseminada a ideia de que a melhoria das condições de vida está ligada às atividades 
ilegais.

7. 

Ano de abertura 1914

Localização Entre os oceanos Pacífico e Atlântico. 

Características da 
construção

80 quilômetros de comprimento e profundidade entre 12 e 30 
metros.
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Sistema de  
funcionamento

Para transpor o desnível entre os oceanos, foram construídos 
três sistemas de comportas.

Controle Até o ano de 2000, estava sob o controle dos Estados Unidos. 
Após esse ano, passou para o do Panamá.

8. 
(V)  Os três territórios estão localizados no norte da América do Sul e são banhados pelo 

oceano Atlântico.

(F)  Se assemelham aos demais países sul-americanos, porque também foram colônias 
inglesas, holandesas e francesas.

(V)  Duas das Guianas se tornaram politicamente independentes na segunda metade do 
século XX.

(V)  A Guiana Inglesa se tornou independente em 1966, adotando o nome de República 
Cooperativa da Guiana. A Guiana Holandesa conquistou sua independência em 1975.

(F)  A Guiana Francesa expulsou os franceses e se tornou independente em 1990.

(V)  A região das Guianas tem relevo formado por planaltos no centro-sul e por vastas 
planícies no norte. O clima predominante é o equatorial.

(F)  As Guianas são muito povoadas, e a população se concentra no sul, onde o clima é 
tropical. A navegação dos afluentes do rio Amazonas facilitaram a ocupação humana no 
local.

(V)  Suas principais atividades econômicas estão concentradas no norte, destacando-se as 
culturas voltadas para exportação: frutas, cana-de-açúcar e café.

9. Guiana, Suriname e Guiana Francesa apresentam populações muito heterogêneas, 
refletindo a forma como os governantes das metrópoles europeias deslocavam os 
povos de uma colônia para outra, com o objetivo de obter mão de obra. Há uma forte 
miscigenação étnica entre os diferentes grupos indígenas, africanos e asiáticos.

10. 
a) Os Andes apresentam grandes altitudes, sendo comuns as áreas com mais de 4 mil 

metros. De modo geral, a cordilheira acompanha o litoral oeste da América do Sul, sendo 
mais larga nos territórios do Peru e da Bolívia.

b) A cordilheira dos Andes é um divisor de águas importante para a rede hidrográfica de 
toda a América do Sul. Os rios que nascem no lado oeste da cordilheira e deságuam no 
oceano Pacífico são de pequena extensão. Os rios que nascem no lado leste dos Andes 
e deságuam no oceano Atlântico são de grande extensão, como o Amazonas.
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c) Apesar do predomínio de climas quentes dos tipos equatorial e tropical, há grande 
variedade climática na América Andina, com climas frio de montanha, temperado e 
desértico.

d) Em razão da variedade climática e das formas do relevo, a vegetação também é muito 
diversificada, com florestas, savanas, estepes e vegetação de altitude.

11. 
(B)  A principal atividade econômica desse país é a extração mineral, com destaque para a 

produção de estanho, gás natural, chumbo, zinco, prata e petróleo.

(C)  O país é o maior herdeiro da cultura inca. Em seu território situa-se a cidade de Cuzco, 
cujo nome, na língua quíchua, significa “umbigo do mundo”.

(A)  É classificado como o país de maior desenvolvimento econômico e social da América 
Andina.

(C)  A corrente marítima fria torna o litoral desse país rico em plâncton, atraindo grandes 
cardumes de várias espécies. Por esse motivo, o litoral contribui de maneira fundamental 
para a economia do país.

(A)  Depois de atravessar sucessivas crises entre as décadas de 1970 e 1980, a economia 
desse país apresentou elevadas taxas de crescimento na década de 1990, tornando-se 
uma das mais dinâmicas da região.

(B)  Na década de 1980, a economia desse país atravessou uma grande crise provocada pela 
queda do preço do estanho, principal produto de exportação do país.

12. 
a) A nacionalização do gás pelo governo boliviano, com o objetivo de conseguir maior preço 

pelo produto.

b) Porque o Brasil é dependente do gás boliviano e o corte de fornecimento provocaria 
desabastecimento e prejuízos.

c) Uma das medidas a ser adotada é a busca por novas fontes de energia que substituam o gás.

13. 
a) Venezuela, Peru, Equador, Bolívia e Colômbia.

b) Porque é uma forma de manter vivas as tradições dos seus antepassados, os primeiros 
habitantes da região. É importante para eles preservar a sua identidade, conservando 
costumes, língua e hábitos alimentares. 
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14. 
(B)  A 1 200 quilômetros do litoral desse país, está o arquipélago de Galápagos, importante 

polo turístico que também atrai cientistas interessados no estudo de sua biodiversidade.

(C)  Nesse país, o Estado se tornou o grande responsável pela produção de petróleo, 
empregando os recursos provenientes da exploração para o desenvolvimento de outros 
setores, principalmente a indústria de bens de produção.

(A)  Um dos principais problemas do país, responsável por afetar a sua segurança interna, é a 
ação de grupos guerrilheiros (Farc), que lutam contra as Forças Armadas para destituir o 
governo.

(C)  Com uma razoável distribuição de renda quando comparada à de outros países 
sul-americanos, e uma renda per capita em torno dos 8,5 mil dólares o país oferece 
condições de vida relativamente boas a uma parte de sua população.

(B)  O cultivo de plantas para a produção de narcóticos ocorre principalmente nos Andes e na 
floresta Amazônica, onde os narcotraficantes contam com a colaboração de pequenos 
agricultores, de quem compram as folhas de coca e de maconha.

15.
a) A luta contra o narcotráfico e o terrorismo.

b)  O acordo causou preocupação na região e alimentou tensões nos Andes, onde o 
presidente venezuelano Hugo Chávez e seus aliados esquerdistas se opõem à influência 
estadunidense.


