
 

 

Tarefa 20 – Professora Sueli 
 
01. Complete as frases com informações históricas sobre o continente americano. 

 

 
 

a) A América foi colonizada pelos _________________, que começaram a chegar ao continente nos 

séculos __________________ e __________________. 
b) Inicialmente, as terras americanas ficaram conhecidas como ____________________. 
c) As terras americanas começaram a ser povoadas por pessoas provenientes dos seguintes países 

europeus: __________________, __________________, _________________, 
___________________ e ___________________. Esses países eram grandes __________________. 

d) Mais tarde, chegaram povos de outros continentes proporcionando uma diversidade 

_________________ e __________________ ao continente americano. 
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02. A América Latina é constituída de um grupo de países subdesenvolvidos. Sobre ela, responda às questões. 
 

 
 

a) Quais são as características sociais comuns aos países latino-americanos? 
b) Quais são as características econômicas dos países da América Latina? 
c) Quais são os países latino-americanos que mais se destacam economicamente? 

 

03. Apesar de os Estados Unidos e o Canadá terem sido colonizados principalmente pelos ingleses, os dois 
países também receberam influência de outros povos europeus, como franceses e espanhóis. Sobre essa 
influência, complete o quadro a seguir, identificando os locais e as regiões que sofreram tais influências. 

 

 
 



Exercícios Complementares 
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04. Sobre a formação do território dos Estados Unidos, marque V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Em 
seguida, corrija as falsas. 

(   ) O espaço territorial começou a ser delimitado no século XVI com a chegada dos europeus, que 
iniciaram a conquista e a colonização. 

(   ) O processo de colonização dos Estados Unidos se prolongou por todo o século XVIII e parte do século 

XIX. 

(   ) As Treze Colônias inglesas da América do Norte, consideradas o início do que viria a ser os Estados 
Unidos da América, foram formadas na primeira metade do século XVI. 

(   ) A Declaração de Independência dos Estados Unidos ocorreu em 4 de julho de 1776. 
(   ) As Treze Colônias apresentavam diferenças nos processos de ocupação, nas atividades econômicas e 

nas relações com a Inglaterra. 
(   ) A Guerra de Secessão (1861-1865) ocorreu quando o território dos Estados Unidos foi invadido pelos 

europeus. 
 
05. 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? 

d) Pinte no mapa os países que pertencem à América Platina. 
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06. Relacione as regiões geoeconômicas da Argentina da primeira coluna com as características de localização 

e produção 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. 

 



Exercícios Complementares 
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07. 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. 
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 ________________. 

 
08. A Argentina possui algumas regiões geoeconômicas. Identifique-as de acordo com as informações 

propostas: 
a) concentra 75% da população do país. 

b) produz 85% do petróleo do país. 
c) habitada por 5% da população do país. 
d) habitada por 2% da população do país. 

 
09. A respeito do crescimento demográfico no continente americano, assinale a alternativa correta. 

a) O crescimento demográfico é maior nos países desenvolvidos do continente do que nos países 

subdesenvolvidos. 
b) O elevado crescimento populacional dos países da América Latina é a principal causa de seu 

subdesenvolvimento. 
c) Na América Anglo-Saxônica as taxas de natalidade são elevadas e as de mortalidade são baixas. 

d) A queda do crescimento demográfico ocorreu primeiramente nos países da América Latina e, apenas 
recentemente, foi verificada nos países da América Anglo-Saxônica. 

e) As políticas de controle de natalidade e de planejamento familiar reduziram o crescimento demográfico 

dos países da América Latina, mas os problemas sociais desses países ainda são motivo de 
preocupação. 

 

 


