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ATIVIDADE 18 

 

   Olá turma como estamos trabalhando sobre o continente americano, vamos estudar sobre a América do Norte, 

ou seja, Canadá, aspectos Gerais. 

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

data.    “Esta atividade precisa ser enviada de volta para mim”, para o e-mail: 

geografia.profrodrigo@gmail.com 

 

   Bom trabalho a todos e boa semana!!! 

 

   Uma das características marcantes do Canadá é a desproporção entre sua população de 34 milhões de 

habitantes e o tamanho de seu território, que é o maior da América e o segundo maior do mundo, com cerca de 

9 984 670 km². Essas características fazem do Canadá um país pouco povoado e um dos raros países abertos à 

imigração. Os descendentes de franceses e, principalmente, de britânicos compõem a maioria da população. 

   Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde as condições climáticas são mais amenas, encontra-se a 

maior concentração populacional do país. As áreas mais densamente povoadas, que reúnem cerca de 62% da 

população, são a região dos Grandes Lagos e o vale do rio São Lourenço. Nesses locais, as densidades 

demográficas ultrapassam 200 hab./km². As cidades mais populosas são Toronto, Montreal, Quebec e Ottawa, a 

capital do país. O norte do território canadense, onde ocorrem os climas mais frios, é muito pouco povoado. A 

densidade demográfica nessa região chega a ser inferior a 1 hab./km².  

   A estrutura demográfica canadense está ligada diretamente ao alto índice de idosos, devido a baixa taxa de 

natalidade e os elevados níveis de expectativa de vida. 

   Com o baixo crescimento vegetativo da população, o Canadá tem enfrentado problemas de escassez de mão 

de obra. O governo ofereceu algumas facilidades para entrada de imigrantes. Com isso, cerca de um milhão de 

pessoas migraram para o Canadá, atraídas pelas oportunidades de trabalho e pelo elevado nível de vida. Os 

descendentes de franceses e, principalmente, de britânicos formam a maioria da população canadense. O 

predomínio de pessoas dessas duas origens e a própria história do Canadá explicam por que o inglês e o francês 

são os dois idiomas oficiais no país. No entanto, quase 70% da população só fala inglês e apenas uma minoria 

se expressa nas duas línguas. 

Quebec – A colonização francesa no Canadá teve por núcleo o vale do rio São Lourenço, onde foram fundadas 

as cidades de Quebec, em 1608, e Montreal, em 1642. os franco-canadenses, concentrados no território de 

Quebec, conservaram diversos direitos, entre os quais o de manter as leis já existentes e a liberdade de idioma e 
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religião. Em 1969, os separatistas da província de Quebec obtiveram o reconhecimento e a oficialização da 

língua francesa em todo o Canadá. Em 1980 foi realizado um plebiscito para julgar a separação de Quebec, mas 

a maioria da população local se posicionou a favor da permanência da província na Federação canadense. 

   A economia do Canadá é marcada pelo intenso extrativismo, pela agropecuária moderna e altamente 

produtiva e pela industrialização dependente da economia dos Estados Unidos. 

   O Canadá tem temperaturas e relevos variados, destacando-se: 

 Escudo canadense – Região rochosa, localizada em torno da Baía de Hudson. A vegetação nessa região é 

predominantemente de bosques boreais, com uma grande variedade de coníferas. 

Montanhas Rochosas - Compostas por montanhas escarpadas e altos platôs, as Montanhas Rochosas se 

estendem da Colúmbia Britânica até o leste da fronteira de Alberta. 

Montes Apalaches - Se estende do sul do estado americano do Alabama até as Províncias do Atlântico, onde 

são encontrados colinas e vales irrigados por rios, onde a agricultura é favorecida. 

 Pradarias - Localizadas ao noroeste do país, as pradarias, ou planícies canadenses é uma das regiões de maior 

produção de grãos do mundo, principalmente canola e trigo. Ao norte dessa região encontra-se uma área 

desértica. 

 Os principais rios do país são: Rio Fraser, Columbia, Mackenzie, Koksoak, Nelson, São Lourenzo, Churchill e 

Saint-Jean. 

   No Canadá existe uma infinidade de lagos, mais de dois milhões, sendo os mais importantes: Lago Ontário, 

Lago Superior, Lago Hurón e Lago Erie. 

   Dos animais que compõem a fauna canadense, destacam-se: rena, urso polar, lobo e raposa polar, as aves 

migratórias, (gansos canadenses, águias, açores, entre outros) e as espécies marinhas, tanto de água doce 

(salmão, esturjão, truta), quanto de água salgada (atum gigante, peixe espada, bacalhau). 

 

Recursos Naturais – A exploração da Taiga, vegetação nativa encontrada em grande parte do Canadá, torna o 

país o maior produtor mundial de papel e celulose. Atualmente, a extração da madeira é feita em áreas 

reflorestadas de pinus, com técnicas e equipamentos modernos. O subsolo canadense é rico em recursos 

minerais e energéticos, como urânio, cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro, petróleo, gás natural e carvão mineral. 

O relevo montanhoso a oeste favorece a produção de energia hidrelétrica. a indústria canadense recebeu 

grandes investimentos dos Estados Unidos e se desenvolveu de maneira complementar à indústria 

estadunidense. 

    A região mais industrializada do Canadá está localizada no Vale do Rio São Lourenço, próximo aos Grandes 

Lagos, na fronteira com os Estados Unidos. Nessa porção do território, estão instaladas indústrias modernas e 

de alta tecnologia.  

   A agricultura canadense é altamente produtiva e intensiva, com grande utilização de tecnologia. O Canadá se 

destaca na produção de grãos, como trigo e cevada, dos quais é grande exportador. 

 

 

 



Atividades: 

 

1) Cite os limites geográficos do Canadá. 

 

2) Fale sobre a hidrografia canadense. 

 

3) Caracterize a estrutura demográfica canadense. 

 

4) Comente sobre a província de Quebec. 


