
 

 

 

 

 

 

 

 

01-Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações a seguir, sobre os aspectos humanos da América Platina: 
 
a) (  ) O país que possui maior concentração populacional (população absoluta) da América Platina é a Argentina. O 
país mais povoado (população relativa) é o Uruguai, visto que a sua densidade demográfica é a maior da região. 
b) (   ) A Argentina e o Uruguai apresentam baixo índice de urbanização. O Paraguai, por sua vez, é o país mais 
urbanizado da América Platina. 
c) (  ) Na Argentina, a exemplo do que ocorre no Paraguai, a população de origem europeia é a predominante. 
d) (   ) Os três países da América Platina, em razão do processo de colonização, possuem o espanhol como idioma 
oficial. 
 
02-A América Platina é uma subdivisão da América do Sul. Essa região é composta por três países que são banhados 
pelos rios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Prata. Essas três nações que formam a América Platina são: 
 
a) Peru, Chile e Bolívia 
b) Argentina, Paraguai e Uruguai 
c) Argentina, Brasil e Paraguai 
d) Colômbia, Equador e Venezuela 
e) Peru, Brasil e Paraguai 
 
03-O país da América Platina que possui a maior extensão territorial, é: 
 
a) Argentina 
b) Brasil 
c) Uruguai 
d) Paraguai 
e) Colômbia 
 
04-É correto afirmar que a Argentina, o Uruguai e o Paraguai têm uma tradição histórica comum? Justifique. 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
05-Compare as características étnicas do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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