
 

 

Tarefa 16 professor Lucas 
 

CONTEÚDO: 
AMÉRICA: REGIONALIZAÇÃO E MEIOS NATURAIS. 

PERCURSO 13 e 14. 
 

 
GABARITO 
 
01. Oeste: presença de grandes cadeias montanhosas de origem geológica recente (cenozóico), planaltos com 

altitudes elevadas e planícies litorâneas. Destacam-se as Montanhas rochosas e a Serra Madre, na América 
do Norte, e a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Quanto aos planaltos, ressaltam-se o Planalto do 
rio colorado e os altiplanos andinos. Leste: Presença de montanhas de formação geológica antiga, como 
ocorre nos montes apalaches e com as serras do mar e da Mantiqueira, desgastados pelos agentes do 
relevo. É formada ainda por planícies litorâneas de extensão variável. Centro: Planícies sedimentares de 
baixas altitudes, nas quais se destacam a planície central, que se estende do Canadá ao Golfo do México, e 
as planícies situadas na América do Sul (Orinoco, Amazônica, Platina, do Chaco, do Pantanal e do Pampa). 

 
02.  

a) R: O explorador 1 está no Aconcágua, a 6.959 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes (América 
do Sul). O explorador 2 está na Ponta do Seixas, no Cabo Branco, no Estado da Paraíba, na longitude 
34° O. O explorador 3 está no Planalto Atlântico (formação geológica antiga) e descerá a escarpa da 
Serra do Mar em direção à planície Litorânea, no Estado de São Paulo. O explorador 4 está no norte do 
Canadá, em alta latitude, onde tem início a Planície Central da América do Norte, que se estende até o 
Golfo do México. 

b) R: Em direção ao sudeste da América do Norte. 
c) R: Para direção leste. 

 
03.  

a) R: A e E 
b) R: Leite 
c) R: Os personagens B e D. O personagem B está no cinturão da pecuária e onde são fabricados desde 

tecidos até produtos da indústria aeroespacial e náutica, entre outros tipos. O personagem D está no 
cinturão do algodão, que se destaca pela petroquímica de alta tecnologia. 

 
 


