
 

 

 

 

 

 

 

 

01- De acordo com  a  regionalização do continente americano, suas porções recebem denominações e 
características diferentes.  
 

 Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas:      
 

(    ) A América Anglo-saxônica é composta apenas por dois países. 

(    ) A América do Norte inclui um país latino : o México. 
(    ) A América do Sul corresponde a 43% do continente e tem terras nos dois hemisférios. 
(    ) A América Latina compreende apenas  os países da América do Sul 

 
 

02-Numere as características de cada uma das Américas:  

 
( 1) América Anglo-Saxônica       
( 2 ) América Latina       

                   
(    ) Seus países foram colonizados principalmente pela Espanha e Portugal 
(    ) Seus países pertencem ao grupo de países subdesenvolvidos 

(    ) É formada pelos dois países mais ricos e desenvolvidos do continente. 
(   ) O nome se deve ao fato de seus países serem colonizados principalmente pela Inglaterra. 
 

03-Complete as sentenças corretamente: 
 
 

ÁRTICO  GOLFO DO MÉXICO  PACÍFICO  ATLÂNTICO 

 

a)Os rios que pertencem a vertente do _________________ permanecem congelados quase todo o ano  
devido ao frio polar. 
b) Devido às vastas planícies, os rios que se situam na vertente do ___________________________  

se  caracterizam pelas grandes bacias hidrográficas, como a do Rio São Lourenço e a Amazônica. 
 
04-O continente americano mostra grande variação climática em sua extensão, com características de 

vegetação também muito variada. Isso se deve a fatores naturais como: 
 
a) diversidade de solo. 

b) grande extensão territorial. 
c) diversidade de altitudes. 
d) pequenas faixas de terra. 
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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe    nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

que sejam consideradas. 



 
05- A América Central é dividida em América Central Continental e América Central Insular. A América Central 

Insular é também denominada de: 
 
a) Paraíso 

b) Antilhas 
c) Área de colonização 
d) Área de exploração 

 
06- A Cordilheira dos Andes se estende desde a Venezuela até a Patagônia, alcançando aproximadamente 
8000 km de extensão, caracterizando a paisagem do Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia, 

também conhecidos como países Andinos. A cordilheira dos Andes localiza-se: 
 
a) na Ásia. 

b) na América do Sul. 
c) na Europa. 
d) na América do Norte. 
 

07-Rio que corta todo o norte da América do Sul. É o maior rio do planeta Terra, tanto em volume de 
água quanto em comprimento (6937,08 km de extensão), nas cheias a distância de uma margem a outra 
pode chegar a 50 km. Tem sua origem na nascente do rio Apurímac (alto da parte ocidental da cordilheira 

dos Andes), no sul do Peru, e deságua no Oceano Atlântico junto ao rio Tocantins, no norte brasileiro. este 
rio é o? 
 

a) São Francisco. 
b) Mississipi. 
c) Danúbio. 

d) Amazonas. 
 
08-Caracterize as colônias de exploração e as de povoamento. 

 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
09-Cite e comente duas marcas deixadas pelo colonizador explorador/mercantilista na América Latina. 
 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

10-Podemos afirmar que as atividades econômicas nos países da América Latina estão voltadas para o 
mercado externo desde o período colonial? Justifique a sua resposta com um exemplo. 
 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 



 


