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ATIVIDADE 07 

 

   Olá turma! Como estamos trabalhando sobre regionalização, como regionalizar, vamos começar a ver o 

continente americano, ou seja, as Américas. Vamos começar a entender os aspectos físicos deste tipo de 

regionalização. Começando com o relevo, hidrografia, clima e vegetação. Passando depois para a 

regionalização pelo critério geográfico propriamente dito. 

  Não é necessário imprimir, só quem puder, as perguntas copiar e responder no caderno, não esquecendo da 

data. 

   Bom trabalho a todos e boa semana!!! 

 

O Continente Americano 

    

   Os países do continente americano compartilham um passado colonial que lhes conferiu grande diversidade 

cultural. Colonizadores europeus, nativos indígenas, africanos escravizados e imigrantes de diversas partes do 

mundo deram origem a uma população miscigenada. Há no continente uma série de práticas culturais ligada às 

tradições indígenas. Em países como Bolívia e México, as línguas nativas são faladas por boa parte de seus 

habitantes. Com uma área de 42 209 248 km2, o continente americano é o segundo maior do mundo. Suas 

terras estão localizadas totalmente no Hemisfério Ocidental — isto é, a oeste do meridiano de Greenwich —, 

limitadas a norte pelo oceano Glacial Ártico, a leste pelo oceano Atlântico e a oeste pelo oceano Pacífico. A 

América é cortada por quatro paralelos principais: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador e Trópico 

de Capricórnio,  

 

Relevo – O relevo e a hidrografia foram fatores muito importantes no processo de ocupação do continente 

americano e exercem grande influência na distribuição atual da população. Na América, destacam-se quatro 

grandes conjuntos de relevo, que se distinguem um do outro pela altitude: as altas cordilheiras do oeste; as 

planícies centrais; as depressões do centro; e os planaltos e as montanhas antigos desgastados do Leste.  

   Na costa oeste do continente, banhada pelo oceano Pacífico, predominam formações montanhosas jovens, ou 

seja, de idade geológica recente. Essas cadeias de montanhas se estendem por cerca de 15 000 quilômetros, 

desde o Alasca até o extremo sul do Chile, recebendo diferentes denominações locais: Montanhas Rochosas, no 

Canadá e nos Estados Unidos; Serra Madre, no México; e Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Essas 

montanhas apresentam grandes altitudes; suas acentuadas declividades e o frio intenso inibem a ocupação 

humana. Tanto na costa do Atlântico quanto na costa do Pacífico existem as chamadas planícies litorâneas ou 



costeiras, formadas pela deposição de sedimentos marinhos e fluviais. Na costa oeste, elas são estreitas, 

enquanto na costa leste costumam ser mais amplas. A costa do Atlântico, a leste do continente americano, é 

constituída de montanhas e planaltos antigos, bastante desgastados pelos agentes erosivos (ventos, chuvas etc.). 

Os principais planaltos são: Planalto Laurenciano, no Canadá; Montes Apalaches, nos Estados Unidos; Planalto 

das Guianas e Planalto Brasileiro, na América do Sul. Na porção central da América, encontram-se grandes 

planícies e depressões, como a Planície Central, na América do Norte; e as planícies e depressões da Amazônia, 

a Planície do Pantanal e a Depressão do Chaco, na América do Sul. 

 

Questões: 

1) Você conhece outros aspectos culturais dos povos da América? Levando em conta a diversidade cultural do 

continente americano, como poderíamos subdividi-lo em regiões? 

 

2) Caracterize o relevo americano. 

 

 


