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Unidade 7

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 8o ANO 

1. 
a) os países platinos (argentina, paraguai e uruguai) têm grande parte de seus 

territórios integrando a Bacia do prata ou Bacia platina.

b) o rio paraná nasce no Centro-Sul do Brasil, do encontro dos rios paranaíba e 
Grande, e pouco antes de atingir o oceano atlântico suas águas se encontram 
com as águas do rio uruguai, formando o Estuário do prata. apresenta grande 
potencial e é intensamente empregado para geração de energia elétrica.

c) os sistemas hidrográficos do paraná e do uruguai fornecem energia elétrica, 
são utilizados para irrigação de campos de cultivo, abastecimento de água 
para consumo domiciliar e industrial, e navegação.

2. 
(F)  No passado colonial, a américa platina integrava o Vice-reino do rio da 

prata, que abrangia uma extensa área subordinada à alemanha.

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

(F)  o Vice-reino do rio da prata também incluía o peru.

(V) 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.

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

(V)  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. 
(B)  tem cerca de 2 500 km de extensão. Como é navegável, configura importante 

via de transporte e comunicação para o paraguai e o Brasil.

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

(D)  Conta com 210 quilômetros de extensão e termina formando um estuário 
junto ao oceano atlântico.

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

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

4. Não há uniformidade nas condições socioeconômicas dos países platinos. Os 
dados indicam diferenças entre Argentina, Uruguai e Paraguai. Considerando 
que a mortalidade infantil é um indicador das condições de vida da população 
(alimentação, assistência médica, saneamento básico), observa-se que a 
Argentina e o Uruguai apresentam baixa taxa de mortalidade infantil, enquanto o 
Paraguai apresenta taxa elevada. Outro dado que mostra a diferença entre eles é 
a urbanização, bem mais elevada na Argentina e no Uruguai que no Paraguai.

5. 

Região Ocidental Região Oriental

povoamento

Ocupa 67% da área 
total do Paraguai. Pouco 

povoada: concentra 5% da 
população total.

Situada entre os rios Paraguai 
e Paraná. Concentra a maior 

parte da população do país e a 
capital, Assunção.

atividades 
econômicas 

Pecuária bovina de corte, 
cultivo de algodão para 
exportação e turismo 
rural. No Chaco, há a 

exploração do quebracho, 
árvore da qual se extraem 
o tanino, usado para curtir 
e amaciar o couro bovino, 
e o quinino, utilizado na 
indústria farmacêutica.

Extração vegetal, 
principalmente de madeira 
e erva-mate, e produção 

agropecuária, com cultivos 
de cereais, algodão, tabaco 

e pecuária bovina. A 
agropecuária apresenta baixo 
grau de mecanização e pouco 

emprego de técnicas  
modernas.

6. 
a) o tema principal do texto é a tentativa dos comerciantes paraguaios de 

modernizar suas lojas e atrair os clientes brasileiros que têm trocado o 
paraguai (Ciudad del Leste) pelos Estados unidos (Miami).

b) a Ciudad del Este tem como vantagens não exigir visto do turista brasileiro e 
apresentar, em alguns casos, preços menores que nas lojas dos Estados unidos. 
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7. 
a) a usina hidrelétrica de itaipu começou a ser pensada ainda na década de 

1960, e a formalização do empreendimento se deu com a assinatura do 
tratado em 1973.

b) Se um dos sócios não consumir toda a energia produzida ele deve vender o 
excedente para o outro sócio a preço de custo. No caso, o paraguai utiliza 
apenas cerca de 5% da energia gerada em itaipu, e o restante é vendido ao 
Brasil.

8. 
a) a agropecuária uruguaia desenvolve-se nas cuchillas, áreas de relevo pouco 

íngreme, com extensas planícies e colinas de baixa altitude.

b) a agropecuária praticada no uruguai utiliza grandes extensões de terra e 
emprega técnicas modernas, com alto índice de mecanização em boa parte 
das áreas cultiváveis e de criação de animais. 

c) os produtos da agropecuária são: lã, carne, couro, trigo, soja, arroz e milho, 
que representam mais da metade do total das exportações do país.

9. Até a década de 1960, o Uruguai era conhecido como “a Suíça sul-americana” 
por apresentar perfil de país desenvolvido, com estabilidade política e 
indicadores sociais elevados. A partir dos anos 1970, o Uruguai passou a 
apresentar inúmeros problemas econômicos relacionados à escassez de 
recursos minerais e energéticos, o que obrigou o país a importar todo o petróleo 
que consome. Também houve a queda do preço da lã e da carne no mercado 
internacional.

10. 
(F)  a crise diplomática entre argentina e uruguai ocorreu em razão da instalação 

de uma usina hidrelétrica às margens do rio paraná.

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

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

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

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

(V) Na disputa entre os dois países, nenhum lado quis aparecer cedendo ao 
outro.
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11. 

Canal de Beagle Ilhas Malvinas (Falkland)

Quando Década de 1980 1982-1983

onde
No Canal de Beagle, extremo 

sul do continente
A 500 km do litoral sul do 

território argentino

adversário Chile Reino Unido 

Motivo 
Posse das ilhas Picton, 

Nueva e Lennox.
Invasão para reaver as ilhas 

perdidas para os ingleses em 
1883.

Solução 

Tratado de Paz assinado 
por representantes dos 

dois países e mediado pelo 
Vaticano estabelecia a posse 
das ilhas para o Chile, mas 
direitos argentinos sobre 

recursos naturais das ilhas.

Governo do Reino Unido 
enviou tropas às Malvinas e, 
em junho de 1983, retomou 

as ilhas, impondo uma 
rendição incondicional  

aos argentinos.  
A Argentina perdeu as ilhas.

12.
(C)  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.

(D)  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.

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

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

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

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

(E)  além da pecuária, as principais riquezas dessa região são o petróleo e o gás 
natural, extraídos do Golfo de São Jorge. 
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(B)  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) Corresponde a cerca de 22% do território argentino e tem a maior 

concentração urbana, populacional e industrial do país.

b) No pampa encontra-se a região metropolitana de Buenos Aires, onde vivem 
12 milhões de habitantes. 

c) No pampa há também uma grande diversidade de indústrias, com destaque 
para siderúrgicas, automobilísticas, mecânicas, navais, alimentícias, 
têxteis e refinarias de petróleo.

d) o cultivo de trigo, milho, soja e algodão é favorecido pelo clima temperado 
úmido, pelo solo fértil e pela abundância de água. Essa região é responsável 
por cerca de dois terços da produção agrícola da argentina.

e) No pampa estão os principais rebanhos bovinos e ovinos do país. a carne 
produzida na região, considerada de alta qualidade, é exportada em grande 
volume para a Europa e os Estados Unidos.

14. 
a) pampa.

b) patagônia.

c) Chaco.

d) patagônia.

15. 
a) o motivo da crise são as barreiras impostas pela argentina aos produtos 

exportados pelo Brasil.

b) Entre as medidas que deverão ser adotadas pelo Brasil estão a criação de 
dificuldades para o ingresso de produtos argentinos no mercado brasileiro, 
a suspensão de negociações sobre investimentos no país vizinho e até um 
recurso à organização Mundial do Comércio (oMC).


