
 
QUADRO COMPARATIVO  

“Aspectos físicos da América”  
 

Complete o quadro abaixo com as características do relevo, hidrografia e clima da América e faça uma análise da relação destes fatores com 

processo de povoamento do território. Utilize como fonte de pesquisa o livro de Geografia, capítulo 1  – Unidade 3. 

Características a observar 

 

Costa Oeste Porção Central Costa Leste 

AMÉRICA DO NORTE 
 

Relevo (principais formas) 

 

Montanhas, Serras e Canyos 

 

Baixos planaltos e planícies Planícies, baixos planaltos e monte. 

 

Nome das principais feições do 

relevo 

 

 

Montanha rochosa, Serra Madre 

Oriental e Ocidental e Grand 

Canyon 

 

 

Planície central Planalto Laurenciano e Montes 

Apalaches. 

 

Hidrografia (principais rios) 

 

 

 

Rio Mackenzie, Rio Yukon, Rio 

Colorado, Rio Colúmbia e Rio 

Grande. 

 

 

 

 

 

 

Rio Mississipi/ Missouri 

Rio Nelson-Saskatchewan 

Rio São Lourenço (Grandes Lagos) 

 



 

Utilidade dos rios considerando 

fatores como relevo e extensão 

 

 

 

 

Utilizado na geração de energia e 

abastecimento. 

 

 

 

 

Utilizado no transporte de 

mercadorias, irrigação na 

agricultura e abastecimento. 

 

Utilizado no processo de ocupação 

do território, escoamento de 

mercadorias, transporte de 

pessoas e abastecimento de casas 

e indústrias. 

 

 

 

Clima ( tipos e fatores que 

influenciam o clima na região) 

 

 

 

 

 

Climas: 

Polar (latitude) 

Frio (latitude) 

Frio de Montanha ( Altitude) 

Temperado (latitude) 

Mediterrâneo (maritimidade) 

Semiárido (ação de massas de ar 

secas) 

Desértico (Barramento de massas 

de ar) 

Equatorial (latitude) 

 

 

 

Polar (latitude) 

Frio  (latitude) 

Semiárido (ação de massas de ar 

secas) 

Subtropical (latitude) 

 

 

 

Polar (latitude) 

Frio (latitude) 

Subtropical (latitude) 

 

 

 

AMÉRICA CENTRAL 
 

Relevo (principais formas) 

 

Montanhas 

Planaltos  

planícies 

 

Planícies Planícies 

Nome das principais feições do 

relevo 

 

Cordilheira de Talamanca _ _ 

Hidrografia (principais rios e 

utilidade) 

 

Bacias secundarias 

 

 

Pequenos rios, bacias secundárias Pequenos rios, bacias secundárias 



 

Clima ( tipos e fatores que 

influenciam o clima na região) 

 

 

Frio de montanha 

Equatorial 

Tropical 

 

Fator: Latitude e altitude 

 

 

 

 

Equatorial 

 

Fator: latitude 

 

Equatorial 

 

Fator: latitude 

AMÉRICA DO SUL 
 

Relevo (principais formas) 

 

 

Montanhas 

Altiplanos 

Planície 

 

 

Planícies e planaltos 

 

Planície e planaltos 

Nome das principais feições do 

relevo 

 

 

Cordilheira do Andes 

Planícies costeiras no sul 

 

 

Planície amazônica 

Planalto brasileiro 

 

Planícies litorâneas 

Planalto brasileiro 

Hidrografia (principais rios e 

utilidade) 

 

 

Rio Onorico 

Rio Amazônica 

Bacias  secundarias 

Rio Salado 

 

 

 

 

 

 

  

Planície Amazônica 

Rio da Prata 

Rio Paraná 

 

Rio São Francisco 

Rio Paraná 



Clima ( tipos e fatores que 

influenciam o clima na região) 

 

Tropical 

Equatorial 

Frio de Montanha 

Mediterrâneo 

Desértico  

Temperado 

 

 

Latitude, 

Altitude 

maritimidade 

 

 

Tropical 

Equatorial 

Subtropical 

Desértico 

 

Latitude e altitude 

Semiárido 

Tropical  

Subtropical 

 

Latitude 

ANÁLISE GERAL 

(Para responder as quadrículas abaixo, considere as três Américas) 

Considerando os aspectos 

observados ao preencher o quadro, 

classifique estas regiões quanto à 

ocupação (pouco povoada, de média 

povoação ou muito povoada) e 

justifique a classificação feita. 

 

 

 

Pouco povoado em virtude o relevo 

acidentado que não favorece a 

ocupação.  Presença de cidade em 

regiões concentradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Média povoação em virtude da 

principal atividade econômica 

desenvolvida. A agropecuária 

necessita de muito espaço e na 

atualidade esta cada vez mais 

mecanizada. 

 

Muito povoada devido as condições 

naturais e históricas. O processo 

de ocupação  do território pelos 

colonizadores começou por essa 

área e hoje essa região concentra 

a maior parte da grandes cidades 

de característica urbana. 

OBS: Terminada a atividade, adicione-a ao portifólio.  

O espírito investigativo é o primeiro passo para o conhecimento cientifico! 

Boa leitura e pesquisa!  


