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América Central ístmica e insular

1 Observe o mapa e responda.

a) Que região do continente americano é re-
presentada no mapa?

b) Que países fazem fronteira com a América
do Norte? E com a América do Sul?

c) Qual é o único país da região que não é ba-
nhado pelo oceano Pacífico? E pelo oceano
Atlântico?

d) Por que a região também é chamada de
ístmica?

2 Assinale V (verdadeiro) ou F (falso).
a) ( ) O relevo da América Central é constitu-

ído predominantemente por planaltos de
baixa altitude, ocorrendo montanhas mais
elevadas na costa do Pacífico.

b) ( ) Por estar localizada ao norte da linha do
Equador, a América Central apresenta cli-
ma temperado, com temperaturas elevadas
no verão e inverno rigoroso.

c) ( ) A hidrografia da América Central se ca-
racteriza por apresentar rios de grande ex-
tensão.

d) ( ) Na América Central a vegetação é ca-
racterizada pelo predomínio de florestas tro-
picais e savanas.

e) ( ) A América Central insular é constituída
por inúmeras ilhas reunidas em três grupos:
Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e
Bahamas.

f) ( ) A elevada qualidade de vida e as pe-
quenas desigualdades sociais caracterizam
o desenvolvimento dos países da América
Central.

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio
de Janeiro: IBGE, 2002. Adaptado.

América Central continental político

3 Observe as fotos e responda.

a) Que produtos agrícolas são retratados nas
fotos?

b) Que condições favorecem o plantio desses
produtos na América Central?

c) Explique o sistema em que se realiza o cul-
tivo desses produtos na América Central.

d) Qual é o principal destino da produção agrí-
cola dos países centro-americanos?

e) Cite outros produtos da agricultura da Amé-
rica Central.

4 Corrija as alternativas incorretas.
a) Entre as principais atividades econômicas

da América Central destacam-se o extrati-
vismo e a indústria.

b) Grande parte da produção agrícola se reali-
za em grandes propriedades monocultoras
e está voltada para atender as necessida-
des do mercado interno.

c) Grande parte da população dos países da
América Central ístmica tem elevado padrão
de vida.

d) Os países da América Central ístmica e in-
sular apresentam grande dependência eco-
nômica e grandes desigualdades sociais.

Colheita de banana. San Pedro Sula, Honduras, 1998.

Homem no corte de cana-de-açucar. Pilar del Rio,
Cuba, 2000.
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América Andina

5 No mapa abaixo, pinte a América Andina e
identifique os países que a constituem.

6 Assinale X nas afirmações corretas sobre
a América Andina.

a) A região reúne os países que têm na cor-
dilheira dos Andes o elemento principal
de suas paisagens.

b) Entre os países dessa região, o que apre-
senta os melhores indicadores sociais é a
Bolívia.

c) A cordilheira dos Andes é um importante
divisor de águas, sendo decisiva para a
rede hidrográfica de toda a América do
Sul.

d) Predominam nessa região os climas tem-
perado e desértico.

e) A região andina apresenta uma vegetação
muito diversificada, com a presença de flo-
restas, savanas, estepes e vegetação de
altitude.

f) As principais atividades econômicas são
as industriais, base da economia andina.

g) Entre os principais produtos do extrativis-
mo mineral da região andina estão o pe-
tróleo, o carvão, o cobre, o estanho, o ouro,
a prata e o ferro.

América do Sul: político

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar.
Rio de Janeiro: IBGE, 2002.Adaptado.

7 Analise a tabela e responda.

Fonte: ONU. PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano 2003.
1. Dados referentes ao ano de 2001, para cada mil nascimentos, excetuando-se aqueles que,
mesmo tendo sinais de vida ao nascer, logo em seguida morreram.
2. Refere-se à população com 15 anos ou mais.

Manufaturados
(%)

a) Entre os países andinos, qual apresenta maior desenvolvimento, de acordo
com o IDH? E menor desenvolvimento?Justifique suas respostas.

b)Que tipo de produto predomina nas exportações dos países andinos? Como
isso se reflete na economia desses países?

c) Através da análise do conjunto de dados apresentados, que país andino apre-
senta melhores condições de vida para a população? Por quê?

Bolívia 0,672 60 14,0 78 22

Chile 0,831 10 4,1 80 18

Colômbia 0,779 19 8,1 61 39

Equador 0,731 24 8,2 88 12

Peru 0,752 30 9,8 78 22

Venezuela 0,775 19 7,2 89 11

País IDH Mortalidade
infantil (‰)1

Analfabetismo
(%)2

Exportações

Produtos
primários (%)
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Respostas

1. a) América Central continental (ou ístmica).

b) Os países que fazem fronteira com a América do Norte
são Guatemala e Belize. O Panamá é o país que faz fron-
teira com a América do Sul.

c) O único país da América Central que não é banhado
pelo Oceano Pacífico é Belize. El Salvador é o único
país da América Central que não é banhado pelo Ocea-
no Atlântico.

d) A região também é chamada de ístmica por ser um elo
de ligação entre a América do Norte e a América do Sul.

2. a) V.
b) F.
c) F.
d) V.
e) V.
f) F.

3. • Bananas, em Honduras, e cana-de-açúcar, em Cuba.
• Clima quente e úmido, qualidade do solo.
• O sistema em que se realiza o cultivo desses produtos é

o de plantation: grandes propriedades rurais mono-
cultoras.

• O principal destino da produção agrícola dos países centro-
americanos é o mercado externo, por exemplo, os Esta-
dos Unidos.

• Cana-de-açúcar, café, cacau, algodão, milho, abacaxi, fumo.

4. a) Entre as principais atividades econômicas da América Cen-
tral destacam-se a agricultura e o turismo.

b) Grande parte da produção agrícola se realiza em extensas
propriedades monocultoras e está voltada para atender
às necessidades do mercado externo.

c) Grande parte da população dos países da América Cen-
tral ístmica tem baixo padrão de vida.

5. Resposta no mapa.

6. As respostas corretas são: a, c, e, g.

7. • O país que apresenta maior desenvolvimento é o Chile e
o que apresenta menor é a Bolívia. O Chile é o país de
maior desenvolvimento da América Andina, devido aos
baixos índices de mortalidade infantil e analfabetismo. O
crescimento econômico chileno dos últimos anos permi-
tiu uma aproximação do país com os principais blocos
econômicos do planeta. A Bolívia, por outro lado, apre-
senta vários problemas: seu território é o resultado de
vários conflitos, com o Brasil, o Paraguai e o Chile, país
para o qual perdeu sua única saída para o mar; o analfabe-
tismo e a mortalidade infantil são muito elevados no país.

• Os produtos que predominam nas exportações dos paí-
ses andinos são os minerais, destacando-se o petróleo,
o carvão, o cobre, o estanho, o ouro, a prata e o ferro. A
produção de matérias-primas e a ausência de indústrias
levam esses países a ter uma forte dependência da im-
portação de produtos industrializados, o que conduz a
um déficit na balança comercial e ao endividamento ex-
terno.

• O país que apresenta melhores condições de vida para a
população é o Chile. Baseados nos dados podemos cons-
tatar não apenas que a mortalidade infantil e o analfabe-
tismo são os menores da América Andina, mas que o sis-
tema de saúde e educação chilenos são de alta qualida-
de, o que traz grande benefício para a população.


