
Sugestões de avaliação
Geografia

8o ano – Unidade 7
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Unidade 7

Nome:    Data:  

1. Sobre a América Platina, responda às questões.

a) Qual é o fator fundamental que explica a constituição dos países platinos?

b) Quais as características do rio paraná?

c) Quais os principais usos dos sistemas hidrográficos do paraná e do uruguai?

2. Sobre a história da América Platina, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas 
sentenças a seguir.

( )  No passado colonial, a américa platina integrava o Vice-reino do rio da 
prata, que abrangia uma extensa área subordinada à alemanha.

( )  os três países platinos estiveram sob uma administração única durante 
muitos anos.

( )  o Vice-reino do rio da prata também incluía o peru.
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( )  o rio da prata, usado pelos espanhóis como porta de entrada para a 
ocupação do sul do continente americano, recebeu esse nome porque os 
colonizadores europeus acreditavam existir metais preciosos na região.

( )  as expectativas de encontrar ouro e prata se confirmaram.os países platinos 
extraíram mais de 500 toneladas de prata da região durante os século XVi e XViii.

( )  Como o clima temperado não favorecia o cultivo de produtos tropicais a 
serem exportados, a região platina foi praticamente abandonada pelos 
espanhóis até o século XiX.

3. Relacione os rios da primeira coluna com as características da segunda coluna.

(a) rio paraná
(B) rio paraguai
(C) rio uruguai 
(d) rio da prata

( )  tem cerca de 2 500 km de extensão. Como é navegável, 
configura importante via de transporte e comunicação para 
o paraguai e o Brasil.

( )  tem uma extensão de 4 500 km e é o rio mais importante 
da Bacia platina.

( )  Conta com 210 quilômetros de extensão e termina forman-
do um estuário junto ao oceano atlântico.

( )  Serve de limite entre a argentina e o Brasil, e também entre 
a argentina e o uruguai. tem bom potencial hidráulico e é 
navegável em parte de seu curso.

( )  apresenta grande potencial hidráulico, intensamente em-
pregado para geração de energia elétrica, por meio de 
várias hidrelétricas instaladas em seu curso, principalmente 
em território brasileiro.

( )  origina-se do encontro dos rios paraná e uruguai, na fron-
teira entre a argentina e o uruguai.

4. Analise a tabela a seguir. 

Países platinos: condições socioeconômicas (2011)

País
Taxa de mortalidade 

infantil (por mil)

Expectativa 
de vida  

(em anos)

Taxa de 
urbanização (%)

argentina 10,5 77,1 92

paraguai 22,4 76,4 61

uruguai 9,4 76,4 92

Fonte: Cia. disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook>.  
acesso em: 12 jul. 2012.
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 Há uniformidade nas condições socioeconômicas dos países platinos? Justifique.

5. O Paraguai apresenta claras diferenças entre suas regiões ocidental e oriental. 
Com base nessa informação, complete o quadro a seguir, indicando as diferenças.

Região ocidental Região oriental

povoamento

 

 

 

 

 

atividades 
econômicas 
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6. Leia o texto a seguir e responda às questões.

Os lojistas da paraguaia Ciudad del Este, antiga meca dos sacoleiros bra-
sileiros, decidiram repaginar as instalações, sofisticar o atendimento, adotar 
promoções como a Black Friday [dia de grandes liquidações] e investir na alta 
segmentação do comércio para estancar o êxodo de fregueses brasileiros per-
didos para os outlets de Miami. 

O comércio caótico dos ambulantes continua o mesmo nas ruas, mas vitri-
nas e araras abarrotadas de produtos saíram de cena nas lojas mais elegantes, 
que agora têm cafés e restaurantes confortáveis, espaços gourmet com piano-
-bar, além de áreas de descanso para o turista. 

Lojas multimarcas (...) passaram por reformas que valorizaram os produtos 
e atualizaram o visual (...).

(...)
Na disputa com Miami, Ciudad del Este tem como vantagem não exigir 

visto do turista brasileiro e preços de free shop, que em alguns casos são me-
nores que nas lojas dos Estados Unidos.

SCIARRETTA, Toni. Paraguai repagina lojas para recuperar fregueses de Miami.  
Folha de S.Paulo, 10 jun. 2012. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ 

mercado/1102581-paraguai-repagina-lojas-para-recuperar-fregueses-de- 
miami.shtml>. Acesso em: 12 jul. 2012.

a) Qual é o tema principal do texto?

b) Quais as vantagens de Ciudad del Leste (paraguai) em relação a Miami (Eua)?

7. Leia o texto a seguir e responda às questões.

(...)
Localizada num trecho de fronteira do Rio Paraná, a usina hidrelétrica de 

Itaipu começou a ser pensada ainda na década de 1960, quando foram assina-
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dos os primeiros acordos de cooperação entre Brasil e Paraguai. As primeiras 
pesquisas de campo para a elaboração do projeto foram feitas em pequenas 
balsas por técnicos brasileiros e paraguaios. O local escolhido para a constru-
ção foi um ponto do rio conhecido como Itaipu, que em tupi quer dizer “a pe-
dra que canta”. A formalização do empreendimento se deu com a assinatura 
do tratado de 1973, que estabeleceu os pontos para o financiamento da obra e 
a operação da empresa, num modelo de sociedade binacional, pertencente às 
duas nações em partes iguais. Pelo documento, cada um dos países tem direito 
a 50% da energia produzida. Caso uma das partes não use toda a cota, deve 
vender o excedente ao parceiro a preço de custo. (...)

Até 2006, a usina brasileira-paraguaia foi considerada a maior do mundo, sen-
do batida pela entrada em operação da usina Três Gargantas, localizada na China. 

(...)
O Paraguai utiliza apenas cerca de 5% da energia gerada em Itaipu, o sufi-

ciente para abastecer 95% de sua demanda por eletricidade. O restante é ven-
dido ao Brasil, mas como o governo brasileiro cobriu praticamente sozinho os 
custos da obra da usina, Assunção tem uma dívida com Brasília, que acabará 
apenas em 2023.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Disponível em: <http://desafios.ipea. 
gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2328:catid= 

28&Itemid=23>. Acesso em: 19 jun. 2012.

a) Quando começou a ser pensado e quando foi formalizado o projeto de itaipu?

b) o que ocorre se um dos países sócios de itaipu não utilizar toda a energia 
produzida?
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8. Sobre a agropecuária uruguaia, responda:

a) onde ela se desenvolve?

b) Quais as principais características da agropecuária uruguaia?

c) Quais são seus principais produtos?

9. A história recente do Uruguai apresenta dois momentos diferentes: um de 
estabilidade e destaque econômico e outro de decadência. Descreva esses períodos.
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10. Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Uma crise diplomática deflagrada entre Argentina e Uruguai a partir de 
2005 expôs os limites e as contradições internas do Mercosul. A chamada crise 
das papeleras [indústrias de papel e celulose] teve início com o anúncio pelo 
governo uruguaio da instalação de indústrias de celulose, às margens do Rio 
Uruguai. A empresa finlandesa Botnia obteve a autorização ambiental para a 
construção das usinas em 2005. Seria o maior investimento privado da história 
desse país, calculado em cerca de 1,8 bilhão de dólares.

Do outro lado do rio, moradores e grupos ambientalistas [argentinos], in-
citados pelo poder público, retaliaram com protestos e bloqueios à ponte in-
ternacional San Martín, que une a Argentina ao Uruguai. A alegação era de 
que as papeleras causariam danos ambientais irreversíveis, além de prejuízos 
econômicos aos argentinos. O governo da Argentina incitou os bloqueios, ar-
gumentando que os uruguaios teriam violado o Tratado do Rio Uruguai (1975), 
cujo objeto é regulamentar a administração bilateral do rio.

No conflito do Cone Sul, nenhum lado quis aparecer cedendo ao outro. Se 
a Argentina cedesse, o Uruguai se beneficiaria, e vice-versa. A perda de um 
equivaleria ao benefício do outro, tanto internamente, quanto externamente. 
Do ponto de vista doméstico, a vitória no conflito serviria para distrair a aten-
ção de problemas econômicos e políticos nacionais. Já uma derrota teria o 
efeito inverso, podendo aumentar ainda mais o descontentamento e dificultar 
a governabilidade. Do ponto de vista internacional, os Estados não podem 
aparecer como perdedores em um embate sob pena de perderem prestígio 
perante as demais nações.

CAMBRAIA, Marcio Rodrigo Nunes. Política de poder no Cone Sul; a crise das papeleras  
entre Argentina e Uruguai. Revista On-line Liberdade e Cidadania. Disponível em: <www.flc.org.

br/revista/materias_view.asp?id=%7B4A155D43-588F-4DBB- 
914C-64BF6F776FD8%7D>. Acesso em: 12 jul. 2012. (Adaptado.)

 Com base no texto, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas sentenças a seguir.

( )  a crise diplomática entre argentina e uruguai ocorreu em razão da instalação 
de uma usina hidrelétrica às margens do rio paraná.

( )  a empresa que se instalou no uruguai era de origem finlandesa.

( )  os argentinos protestaram porque afirmavam que a indústria afetaria as 
águas do rio e o meio ambiente.

( )  o conflito entre os dois países foi benéfico ao Mercosul, que se tornou mais forte. 

( )  os fazendeiros e criadores de gado foram os que mais protestaram contra as 
indústrias papeleiras.

( )  Na disputa entre os dois países, nenhum lado quis aparecer cedendo ao outro.
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11. Na segunda metade do século XX, a Argentina se envolveu em duas disputas de 
territórios. Complete o quadro a seguir com informações sobre essas disputas.

Canal de Beagle Ilhas Malvinas (Falkland)

Quando
  

onde

  

adversário
  

Motivo 

 

 

 

 

 

Solução 
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12. Relacione as regiões geoeconômicas da Argentina da primeira coluna com as 
características da segunda coluna.

(a) Cordilheira dos andes
(B) puna
(C) Chaco
(d) Mesopotâmia 
(E) patagônia 

( )  Situado no norte do país, na fronteira com o 
paraguai, divide-se em duas áreas: uma úmida, 
com maior pluviosidade, e uma seca, com menor 
pluviosidade.

( )  Localizada no nordeste da argentina, é uma 
planície úmida entre os rios paraná e uruguai. Nela 
predominam a pecuária extensiva de bovinos e os 
cultivos de algodão, milho e erva-mate.

( )  as principais atividades econômicas desenvolvidas 
são o cultivo irrigado de frutas e a extração de 
petróleo.

( )  região de clima frio no sul do país, marcada por 
uma grande planície de vegetação rasteira.

( )  San Juan e Mendoza, reconhecidas por sua 
produção de vinhos, são as mais populosas e 
importantes cidades dessa região.

( )  Nessa região se explora a pecuária bovina extensiva, 
com grandes rebanhos. Em sua maioria, os 
habitantes da região são de origem indígena.

( )  além da pecuária, as principais riquezas dessa 
região são o petróleo e o gás natural, extraídos do 
Golfo de São Jorge. 

( )  Situada no noroeste do território argentino, em uma 
área de clima semiárido onde as obras de irrigação 
favoreceram o cultivo de cana-de-açúcar. Na 
fronteira com a Bolívia há jazidas de petróleo e de 
minérios.

13. A região geoeconômica do Pampa é a mais importante da Argentina. Sobre 
essa região, complete as lacunas das frases a seguir.

a) Corresponde a cerca de 22% do território argentino e tem a maior concentração  

 , populacional e  do país.

b) No pampa encontra-se a região metropolitana de  ,  

onde vivem 12 milhões de habitantes. 
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c) No pampa há também uma grande diversidade de indústrias, com destaque 

para  ,  ,  

 ,  ,  

 ,  e 

 .

d) o cultivo de trigo, milho, soja e algodão é favorecido pelo clima 

 , pelo  e 

pela abundância de  . Essa região é responsável por cerca de 

dois terços da produção agrícola da argentina.

e) No pampa estão os principais rebanhos  e 

 do país. a carne produzida na região, considerada de alta 

qualidade, é exportada em grande volume para a  e os 

 .

14. Identifique a região geoeconômica da Argentina:

a) que concentra 75% da população do país.

b) que produz 85% do petróleo do país. 

c) habitada por 5% da população do país.

d) habitada por 2% da população do país.
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15. Leia o texto a seguir e responda às questões.

Brasil e Argentina vivem o pior momento de suas relações comerciais, após 
anos de trégua, e estão prestes a iniciar mais uma guerra por negócios. As 
barreiras às exportações brasileiras não param de crescer e, por isso, o gover-
no prepara, segundo uma fonte do primeiro escalão, respostas “à altura, na 
mesma moeda” ao nosso principal sócio do Mercosul. A imposição de dificul-
dades para o ingresso de produtos argentinos no mercado brasileiro, a sus-
pensão de negociações sobre investimentos no país vizinho e até um recurso 
à Organização Mundial do Comércio (OMC) são medidas que estão sobre a 
mesa e podem ser adotadas.

OLIVEIRA, Eliane. Irritado com barreiras comerciais da Argentina, Brasil fará contra-ataque. 
Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/
selecao-diaria-de-noticias/midias-nacionais/brasil/o-globo/2011/05/05/irritado-com-barreiras-

comerciais-da-argentina>. Acesso em: 12 jul. 2012.

a) Qual o motivo da crise entre Brasil e argentina?

b) Quais são as medidas que o Brasil pretende adotar? 


