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A AMÉRICA LATINA é uma porção do 
continente americano localizada entre o 
Rio  Grande  (fronteira  entre  os 
Estados Unidos e o México) e a Terra do 
Fogo  (conjunto  de  ilhas  situado  no 
extremo  sul  da América do Sul).  Nessa 
porção do continente americano, vivem 
cerca  de  586  milhões  de  pessoas*.  A 
área  total  é  de  21.060.501  km2, o  que 
resulta  em uma densidade demográfica 
de 27,8 habitantes por km2 .
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estados-unidos2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mexico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-sul.htm
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Essa regionalização leva em conta 
a  história  e  as  características 
culturais.  O  continente  americano 
fica  então  dividido  em  América 
Anglo-saxônica  (Estados  Unidos  e 
Canadá)  e  América  Latina,  que 
recebe  esse  nome  porque  é 
composta por países que  têm como 
língua  oficial  idiomas  que  derivam 
do  latim, como português, espanhol 
e  francês.  Por  essa  razão,  o México 
também está incluído nessa divisão.

5



BRASIL 

6



Os países da América Latina possuem 
um  passado  colonial  em  comum.  A 
colonização de exploração foi a marca do 
passado  desses  países.  A maioria  dessas 
atuais nações serviu às suas metrópoles e 
teve  suas  economias  voltadas  à 
exportação, o que impediu a constituição 
de  um  mercado  interno  consolidado  e 
causou prejuízos que permanecem até os 
dias  atuais.  Essa  característica  também 
diferencia  expressivamente  a  América 
Latina da América Anglo-saxônica.
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-colonizacao-america.htm


Outra  característica  histórica  que  é 
comum aos países da América Latina é 
a  concentração de  terras nas mãos da 
elite,  mesmo  após  a  descolonização. 
Esse fator é um dos responsáveis pelas 
marcantes  desigualdades  sociais  e 
econômicas  presentes  nesses  países. 
Todavia,  apesar  de  muitas 
semelhanças,  esse  conjunto  de  países 
possui  diferenças  que  nos  permitem 
agrupá-los  em  grandes  conjuntos 
regionais:
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América Central e Guianas
A América Central é  a  região  formada  por  dois  conjuntos  de  países: 
(ligada ao continente) e a porção insular (composta por ilhas).
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-central.htm


América do Sul:
→ América Andina
É marcada pela presença da Cordilheira dos Andes. São chamados andinos os 
países que compõem essa sub-região latino-americana: Venezuela, Colômbia, 
Peru, Equador, Bolívia e Chile.
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-andina.htm


→ América Platina
Os  países  platinos  são  aqueles  banhados  pela  Bacia  do  Prata  (Plata,  em 
espanhol), que é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Os países 
que constituem essa sub-região são: Argentina, Paraguai e Uruguai.
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-platina.htm


→ Brasil
É o país mais extenso da América Latina e com maior população. O Brasil é o 
único país que tem a língua portuguesa como idioma oficial. Faz fronteira com 
quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador.
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https://brasilescola.uol.com.br/brasil/


FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Sociedade brasileira

Até  1534  não  se  pode  falar  em  uma 
organização econômica e social brasileira, uma 
vez  que  a  economia  era  essencialmente  de 
subsistência,  com  cerca  de  4  a  8  milhões  de 
índios  de  diferentes  etnias  vivendo  da  roça 
itinerante,  coleta de  frutos,  raízes,  tubérculos, 
caça e pesca.
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Diversidade étnica e miscigenação
Três grupos básicos deram origem à população 
brasileira: 
Índio

Branco

Negro

No início do século XX, mais um grupo veio integrar a 
população brasileira: o amarelo, de origem asiática 
recente, principalmente japoneses e, em menor 
quantidade, chineses e coreanos.
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POVOS INDÍGENAS NO BRASIL
O contingente de brasileiros que  se declaram  índios  aumentou 150% na 
década de 1990, num ritmo quase  seis  vezes maior que o da população 
em geral.

 

O percentual de índios em relação à população total do País era de 
0,2%, ou 294 mil pessoas. 
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01- A respeito das características que diferenciam a América Latina da América Anglo-saxônica, avalie as 
proposições abaixo:

I) A América Anglo-saxônica, além de ter tido um passado colonial diferente dos países da América 
Latina, possui o Inglês como língua oficial.

II) A maior parte dos países latino-americanos teve, no período colonial, suas economias destinadas ao 
abastecimento da metrópole, característica comum em colônias de exploração.

III) Os países da América latina possuem um passado comum. A maior parte de seus países foi colônia de 
exploração de países europeus, como Espanha, Portugal e França.

IV) Ao avaliar o passado dos países da América Anglo-saxônica e da América Latina, torna-se difícil 
compreender como países com períodos e história de colonização tão semelhantes tenham hoje um 
panorama social e econômico tão distintos.

Estão corretas as alternativas:

a) I, II e III.

b) II e IV.

c) Apenas a IV.B

d) Todas as alternativas.

e) Nenhuma das alternativas.
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