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 OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - América Latina e Anglo-Saxônica

HABILIDADE (S) (EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da
cartografia, aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da
biogeografia e da climatologia.

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: CLASSROOM, TEXTO ANEXADO (POR FREITAS, Eduardo de. "As diferenças entre
América Latina e Anglo-saxônica".), LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E MAPAS TEMÁTICOS.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, E RESPONDER ÀS QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO.
NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO.
Horário de atendimento: Seg. Ter e Quin das 13h00min às 16h40min.
 

 As diferenças entre América Latina e Anglo-saxônica

 O continente americano foi colonizado por povos de várias nações européias, dentre
eles: portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. Esses
povos passaram a explorar toda a América e a impor sua cultura de maneira forçada
aos povos nativos do continente.

Essa influência cultural oriunda de diferentes nacionalidades produziu distinções entre
os países do continente, especialmente no que se refere ao idioma. Diante desse
fator, o continente é regionalizado na América Latina e América Anglo-Saxônica.

Essa distinção é proveniente da língua falada nos países do continente. Desse modo,
são considerados países latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do
latim, como por exemplo, espanhol, francês e português. Já as nações que falam
língua de origem anglo-saxônica, como o inglês, formam a América Anglo-saxônica.

mailto:emvayego@hotmail.com


O critério usado para essa regionalização não é muito rigoroso, tendo em vista que
existem países localizados na América Latina que falam o inglês, dentre os quais
podemos citar Guiana, Trinidad e Tobago, além do holandês, falado no Suriname.
Sem contar países que preservam suas línguas nativas, como o Paraguai que, além
do espanhol, fala o guarani.

Existem países, como o Canadá, considerados anglo-saxônicos, mas que falam tanto
o inglês como o Francês (isso em algumas partes do país), língua derivada do latim.

Mapa que divide o continente americano em: América Latina e Anglo-Saxônica

Questão 1
I – A América Anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses.
II – A América Latina corresponde aos países colonizados por portugueses e espanhóis e está
localizada exclusivamente na América do Sul.
III – A América Latina compreende os países da América Central e do Sul, incluindo o México, que
pertence ao Nafta.
IV – Além de portugueses e espanhóis, pode-se afirmar que holandeses e ingleses também
participaram do processo de colonização da América Latina.
São verdadeiras as assertivas:
a) I, III, IV
b) II, III, IV
c) I, II, III
d) I, II, IV



Questão 2

A organização dos países em blocos econômicos visa facilitar a economia dos países, estimulando
as trocas e a produção comercial. Sobre os principais blocos, suas características e finalidades,
assinalem a alternativa correta.
a) ALCA – constituída por países africanos, promove a valorização de seus produtos, possibilitando
a concorrência com a economia asiática.
b) Mercosul – reúne todos os países da América Latina e visa ampliar as trocas comerciais e o fluxo
de pessoas entre os seus membros.
c) CEI – reúne os países da Europa Ocidental que são liderados pela Inglaterra, que, por sua vez,
detém a hegemonia econômica dessa parte do continente.
d) União Européia – formada por todos os países da Europa, permite a livre circulação, no
continente, de pessoas e mercadorias.
e) NAFTA – formado pelos países da América do Norte, eliminou as barreiras tarifárias entre os seus
membros.

QUESTÃO 3

A associação de países com o objetivo de estabelecer relações comerciais privilegiadas entre si
gera um bloco econômico. O NAFTA, um dos importantes blocos econômicos da atualidade, tem
como membros:

1) EUA

2) Venezuela

3) México

4) Canadá

5) Reino Unido

6)Costa Rica

Estão corretas apenas:

a) 1, 2, 3 e 5

b) 2, 3, 4 e 6

c) 2, 3 e 6

d) 1, 3 e 4

e) 1, 2, 4 e 5



QUESTÃO 4

Relacione corretamente:

(1) América latina
(2) América anglo

( )Estados Unidos e Canadá
( ) Tinham como objetivo ocupar o território e fixar sua população, formando umanovaInglaterra.
( )Colônias de povoamento.
( )Colônias de exploração.
( ) Produção agrícola baseada na grande propriedade, produzindo um único produto e com a
utilização de trabalho escravo.

Marque a sequência correta:

a) 2 2 2 1 1

b) 1 1 1 2 2

c) 2 2 1 1 2

d) 1 1 2 2 1


