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Continente Americano

A América Anglo-Saxônica e a América Latina

1 Complete a legenda do mapa e responda.

• A regionalização do mapa se baseia em qual
critério?

• Que porção do continente está indicada com
cinza claro?

• Que porção do continente está indicada com
cinza escuro?

• Que título você daria a esse mapa?

2 Leia o texto e responda.
Na América Latina prevaleceu a colonização
cuja característica principal foi a exploração do
trabalho indígena e do escravo negro, trazido
da África. Já na América Anglo-Saxônica, o tipo
de colonização privilegiou o trabalho familiar
livre e assalariado.
• Que tipo de colonização ocorreu na Améri-

ca Latina? E na América Anglo-Saxônica?
• Quais países europeus colonizaram, predo-

minantemente, cada porção da América?
• Que línguas predominaram como oficiais nos

países americanos, devido à colonização?

3 Descreva as colonizações que ocorreram na
América Latina e Anglo-Saxônica nos se-
guintes aspectos.
• Exploração do trabalho.
• Propriedades agrícolas.
• Objetivos da produção.

4 Explique as expressões.
• América Anglo-Saxônica.
• América Latina.

5 Escolha as palavras corretas e complete as
frases.

Portugal Jamaica Novo México Brasil
Suriname Canadá Latinos Louisiana

• O  foi o único país da América conti-
nental não dominado pela Espanha e sim
por .

• Mesmo a , onde se fala oficialmente
inglês, e o , cuja língua oficial é o ho-
landês, são considerados como países .

• A parte leste do território do  foi colo-
nizada pela França, preservando, ainda hoje,
traços da cultura francesa.

• Algumas áreas dos Estados Unidos, como
a  e o  foram colonizadas por
povos latinos.

6 Observe a foto e responda.

Grupo de Yanomamis, Roraima, Brasil.
Com a colonização da América, as populações nativas
do continente foram obrigadas a se integrar ao sistema
colonial ou foram expulsas, ou, ainda, foram dizimadas
nas lutas, pela fome ou por doenças.

• Que grupo indígena está representado na
foto?

• De que região da América são originários?
• Que sociedades se originaram da miscige-

nação dos elementos europeu, indígena e
africano na América?

7 Escreva um texto que explique de que ma-
neira a colonização implantada nos países
americanos influenciou a organização e o
desenvolvimento socioeconômico atuais
dos territórios.
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A economia do continente americano

8 Leia as afirmações, marcando V para as ver-
dadeiras e F para as falsas.
a) ( ) A expressão “América Latina” é utiliza-

da para denominar os países americanos
que apresentam elevado desenvolvimento
econômico e social.

b) ( ) Os Estados Unidos e o Canadá realizam a
extração mineral com modernas técnicas e
equipamentos, obtendo alta produtividade.

c) ( ) O Brasil esteve, no ano de 2000, entre
os maiores produtores de bauxita, estanho
e ferro.

d) ( ) O maior produtor de ouro do continente
americano, em 2000, foi o México.

e) ( ) Na América, as principais zonas de de-
senvolvimento tecnológico se localizam nos
países latino-americanos.

9 Escolha os aspectos naturais e complete as
frases adequadamente.

Na região da Serra dos Carajás se extrai, por
ano, cerca de 35 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro, além de outras riquezas mine-
rais como petróleo, estanho, ouro e manganês.
Essa exploração, no entanto, pode destruir a
mata, contaminar os rios e acabar com as es-
pécies animais e vegetais da floresta.

formação geológica correntes marítimas
rios caudalosos clima, relevo e solo

•  do continente americano favorecem
a atividade agropecuária.

• A atividade pesqueira na América sofre a
influência das .

• A  do continente americano é um dos
fatores da sua riqueza em recursos minerais.

• A produção de energia elétrica foi favorecida
pela existência de .

10 Leia o texto e responda.

Fonte: FERREIRA, Graça Maria Lemos. Atlas geográfico:
espaço mundial. São Paulo: Moderna, 2000.

Adaptado.

11 Leia e responda.
A produção agropecuária do continente ame-
ricano apresenta uma grande diferença entre
os países. Os países da América Anglo-
Saxônica utilizam tecnologias avançadas,
como a inseminação artificial e a modificação
genética, obtendo alta produtividade.
• Que países da América Latina também utilizam

tecnologias e apresentam alta produtividade?
• Que outra forma de desenvolver a agrope-

cuária é utilizada por países americanos?
• Que outras conseqüências, além da baixa

produtividade, a falta de investimentos
tecnológicos acarreta aos países?

12 Observe o mapa e responda.

• Como se denomina a região do continente
americano em que se situa a Serra dos Carajás?

• Em que porção do continente a região se lo-
caliza?

• Além de minério de ferro, que outras rique-
zas podem ser extraídas na região?

• Que problemas ambientais podem ser causa-
dos pela exploração dessas riquezas minerais?

• Em que áreas da América Anglo-Saxônica
se concentra a atividade industrial? E na
América Latina?

• O que é o manufacturing belt?
• Por que a indústria latino-americana apre-

senta dependência do capital estrangeiro?
• Qual o papel da tecnologia na atividade in-

dustrial?
• Qual é o nível de desenvolvimento tecnoló-

gico da maioria dos países latino-americanos?

América: indústria
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Respostas

1. • A regionalização do mapa se baseia no critério cultural.
• América Latina.
• América Anglo-Saxônica.
• Espera-se que o aluno escolha o título: Continente America-

no, ou América — Divisão cultural.

2. • Na América Latina ocorreu a colonização de exploração e na
América Anglo-Saxônica ocorreu a colonização de povoamento.

• A região norte foi colonizada predominantemente por ingleses,
com exceção do México, colonizado por espanhóis. A América
Central foi colonizada predominantemente por espanhóis, en-
quanto a porção sul foi colonizada por espanhóis e portugue-
ses, predominantemente.

• O inglês, o espanhol e o português.

3. • Na América Latina houve a exploração do trabalho escravi-
zado do indígena e do negro africano.  Já na América Anglo-
Saxônica, o trabalho era predominantemente familiar, livre e
assalariado.

• Na América Latina instalaram-se grandes propriedades ru-
rais em que se explorava um  só tipo de cultura — os latifún-
dios monocultores. Na América Anglo-Saxônica predomina-
ram as pequenas e médias propriedades de cultivos diversi-
ficados e de subsistência (policulturas).

• O objetivo primordial da produção na América Latina era o
mercado externo (exportação) e na América Anglo-Saxônica,
o abastecimento do mercado interno.

4. • América Anglo-Saxônica é uma referência aos povos coloni-
zadores dessa porção do continente, os anglo-saxões, origi-
nários das regiões onde atualmente se situam a Inglaterra e
a Alemanha, predominantemente os ingleses.

• A América Latina engloba a porção do continente americano
em que os colonizadores foram, predominantemente, po-
vos latinos, espanhóis e portugueses (no Haiti, o francês é a
língua oficial).

5. • Brasil,  Portugal.
• Jamaica, Suriname, latinos.
• Canadá.
• Louisiana, Novo México.

6. • Está representado um grupo de Yanomamis.
• Da América do Sul, Roraima, Brasil.
• Sociedades mestiças, com costumes e identidades próprias.

7. Espera-se que os alunos mencionem que os países da Améri-
ca Latina, onde ocorreu essencialmente uma colonização de
exploração, atualmente são, em sua maioria, subdesenvolvi-
dos, com graves problemas sociais e exportadores de maté-
rias-primas, principalmente. Os países da América Anglo-
Saxônica, em que a colonização foi de povoamento, alcança-
ram desenvolvimento econômico e social, alto nível de indus-
trialização, estando entre os países mais ricos do mundo.

8. • F.
• V.
• V.
• F.
• F.

9. • Clima, relevo e solo.
• Correntes marítimas.
• Formação geológica.
• Rios caudalosos.

10. • Amazônia.
• Na América do Sul.
• Cobre, estanho, níquel, ouro e o manganês.
• Destruição da mata, poluição dos rios, extinção de espécies

animais e vegetais.

11. • México, Brasil, Argentina e Chile.
• Na América ainda existem países que utilizam técnicas rudi-

mentares na produção agropecuária, sem investimentos em
mecanização, fertilização, drenagem e recuperação dos so-
los, apresentando baixa produtividade.

• Outra conseqüência é o alto índice de perda de solos férteis
devido à erosão que transporta o solo pela ação dos ventos
e das chuvas.

12. • Na América Anglo-Saxônica a indústria está concentrada no
vale do rio São Francisco e na região dos Grandes Lagos,
entre os EUA e o Canadá. Nos EUA, o Texas, a Califórnia e
Seattle também têm grande desenvolvimento industrial. Na
América Latina, o Brasil, o México, a Argentina e o Chile são
exemplos de áreas industrializadas.

• É o chamado “cinturão industrial”, denominação dada às
regiões dos Estados Unidos que concentram grande parce-
la das atividades industriais.

• Porque a maioria das indústrias instaladas é transnacional,
cujas sedes se encontram na América Anglo-Saxônica, Eu-
ropa e Japão. Isso porque, em muitos setores, os países
latinos não detêm tecnologias.

• A tecnologia, aplicação do conhecimento para a produção
de bens, está em estreita relação com as indústrias para
melhorar os processos de produção e o aproveitamento das
matérias-primas.

• A maioria dos países da América Latina não conta com
tecnologias mais sofisticadas de transformação de suas
matérias-primas em bens.


