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                                         CONTINENTE   AMERICANO 

         A América que também costuma ser chamada de “Américas” quando tratada em seu é um continente 

localizado nos hemisférios norte, sul e ocidental, situando-se entre os oceanos Pacífico e Atlântico. A sua 

área de 42.459.000 km² torna-a o segundo maior continente do mundo, ficando atrás apenas da Ásia. É o 

continente com maior extensão no sentido norte-sul, sendo o único a ocupar todas as faixas climáticas do 

planeta, uma vez que é cortado pela Linha do Equador e também pelos dois trópicos (Câncer e 

Capricórnio). 

                                                    Aspectos populacionais da América 

Com uma população de 1.002 bilhão de pessoas (2016), o continente americano é o terceiro mais habitado, 

depois da Ásia e da África. Em virtude do processo de colonização de seus territórios, há uma grande 

variedade étnica, envolvendo os inúmeros povos nativos que habitavam em tempos pré-colombianos, 

grupos   europeus e as várias etnias africanas, advindas por meio do processo de escravidão colonial. 

                                         Divisões regionais da América 

As duas formas mais utilizadas   são: 

*Divisão física: o continente é dividido em América do Norte, Central e do Sul. Isso porque, na verdade, ele 

é formado por duas grandes massas de terras unidas por um istmo (porção continental mais estreita). 

Essas massas continentais são as Américas do Norte e do Sul, enquanto a pequena porção de terras e 

ilhas compõem a América Central. 

*Divisão econômica: há uma separação entre América Anglo-Saxônica e América Latina. O que se pode 

dizer com toda a certeza é que a América Anglo-Saxônica é composta por países desenvolvidos (Canadá 

e Estados Unidos) e a América Latina é composta por países subdesenvolvidos e emergentes (o México, 

toda a América Central e a América do Sul). 

RESPONDE: 

1) Qual a área e a população?  2)  Quais os paralelos que cortam?  3) Como divide-se  fisicamente?   4) 

O nosso país pertence a qual divisão física da América?  5)  Na divisão econômica estamos inseridos 

na América ...... 6) Quais são os países anglo-Saxões? 7)  Quais são os países latinos-americanos?  
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