
Capítulo 5

Canadá: natureza, sociedade e os espaços 
geoeconômicos

Conexão Brasil – Pág. 79

01  Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada, 
tornando-se uma área de muitos problemas socioeconômicos. 
Esse fator fez com que vários europeus, entre eles portu-
gueses, migrassem para outras regiões do mundo como 
a América do Norte, com destaque para o Canadá e os 
Estados Unidos.

02  Resposta pessoal.

03  O Canadá pode ser considerado um bom destino para 
migração, pois é um país rico e desenvolvido, com mui-
tas oportunidades tanto para os canadenses quanto para 
os estrangeiros, mesmo tendo como aspecto negativo o 
clima de frio rigoroso.

Agora é com você – Pág. 82

01  Pode-se dizer que o Canadá é uma extensão dos EUA, pois 
a área de maior concentração urbano-industrial canadense 
� ca ao Sul, bem próxima do Nordeste estadunidense. Essa 
aproximação geográ� ca promove, também, uma apro-
ximação socioeconômica comandada pela hegemonia 
norte-americana.

Leitura complementar – Pág. 83

01  O derretimento do gelo do Polo Norte permitirá a explora-
ção de recursos energéticos na região, levando os países ali 
localizados a aumentarem as atividades militares em busca 
da proteção ou do direito de explorar esses recursos.

02  A expressão “baú de tesouros”, no texto, se refere à imensa 
reserva de petróleo e gás natural existente na região. 
Segundo o U.S. Geological Survey, estima-se que na região 
exista 13% do petróleo a ser descoberto e 30% do gás natu-
ral, além da criação de novas rotas marítimas internacionais, 
facilitando o escoamento da produção mundial.

03  Exercícios militares dos países localizados na região do 
Ártico têm ocorrido e, além disso, esses países se reúnem 
para discutir especi� camente questões regionais de segu-
rança.

04  Além de ser uma posição estratégica para a navegação 
marítima, o Ártico possui uma grande quantidade de 
recursos naturais de elevado valor comercial.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  Devido à grande extensão territorial e à população dimi-
nuta, o Canadá possui uma das menores densidades 
demográ� cas do mundo. Isso faz com que o país tenha 
uma de� ciência na composição da população economi-
camente ativa. E, para reverter essa de� ciência, promove 
a facilidade para a chegada de mão de obra estrangeira, 
principalmente quali� cada.

02  A maior parte da população canadense se concentra no 
sul do país, pois além da proximidade com os Estados 
Unidos, é a parte menos fria. No inverno canadense, os 
termômetros chegam a registrar –40 °C. Por conta disso, 
ao norte, há um pequeno contingente populacional.

03  Essa dualidade na língua ocorreu devido ao seu processo 
de colonização, pois o país foi colonizado tanto pelos 
ingleses como pelos franceses. Dentre os dois idiomas, o 
inglês é o mais falado pela população canadense.

04  Além da presença de grandes extensões de solos fér-
teis, essa região possui um relevo aplainado que facilita a 
mecanização da produção, aumentando a produtividade.

05  As � orestas de coníferas são muito importantes para as 
madeireiras; a variedade de minérios (urânio, ouro, prata, 
zinco, cobre e ferro), além dos combustíveis fósseis, como 
o petróleo, gás natural e carvão mineral, são muito impor-
tantes para a indústria canadense.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  Além da proximidade geográ� ca do Canadá com os Estados
Unidos, que facilita muito essa integração, existe um bloco 
econômico composto por esses dois países, o Tratado Nor-
te-Americano de Livre Comércio (NAFTA), que também 
acolhe o México, o que acaba aproximando as nações tam-
bém quanto aos aspectos econômicos. 

02  a) Estados Unidos e Canadá são países que tiveram os mes-
mos colonizadores. Com isso, a cultura anglo-saxônica
é muito manifestada. 

 b) Resposta pessoal.

Resoluções Resoluções
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03  F, V, F, V 

 O Canadá está situado ao norte dos Estados Unidos, em 
elevadas latitudes do norte da América, com parte do seu 
território localizado na região polar. Oregon, Louisiana e 
Montana são unidades federativas dos Estados Unidos, e 
não cidades canadenses. As maiores cidades canadenses 
são Toronto, Montreal, Vancouver e Ottawa.

04  F, F, F, V, F 

 O Canadá é um país com uma pequena população relativa 
(poucos habitantes para uma grande extensão territorial) 
que se distribui de forma irregular no território, com uma 
concentração ao sul do país. A tundra é uma vegetação 
de pequeno porte localizada na região polar, � cando sob 
o gelo durante boa parte do ano. O lema “de mar a mar” 
relaciona-se à existência de três oceanos banhando o país: 
na costa leste, o Atlântico, na costa oeste, o Pací� co e, 
na costa norte, o Glacial Ártico. Diferentemente de outros 
países desenvolvidos, o Canadá possui um forte setor 
primário da economia, com destaque para a produção 
agropecuária e para o extrativismo mineral e vegetal.

05  C 

 A tundra ocorre em regiões de clima severo, onde há forte 
presença da neve; a taiga, também chamada de � oresta 
boreal, é composta por pinheiros, que suportam baixíssi-
mas temperaturas e grandes quantidades de neve; e as 
pradarias estão presentes em áreas de clima temperado, 
correspondendo às formações herbáceas.

06  As principais regiões industriais do Canadá estão conec-
tadas às dos Estados Unidos, e alguns setores industriais 
canadenses são totalmente controlados pela política eco-
nômica estadunidense. Outros fatores que facilitaram a 
vinculação das duas economias são a proximidade geo-
grá� ca e o processo de colonização dos dois países.

07  O termo América Anglo-Saxônica está relacionado à 
colonização promovida pelos ingleses na porção norte
do continente. Hoje, essa expressão relaciona-se, também, 
à América desenvolvida, opondo-se à América Latina, 
subdesenvolvida.

08  Ao sul do Canadá, há a presença de solos férteis e relevo 
aplainado. Tais características facilitam o desenvolvimento e 
a expansão da agricultura canadense, que se destaca com a 
produção de trigo, aveia, cevada, entre outros produtos.

09  O Norte do país está localizado na região do Ártico, uma 
área com baixíssimas temperaturas durante o ano inteiro. 
Já o sul canadense possui temperaturas mais amenas e 
solos férteis, além da proximidade com os Estados Unidos,
o que justi� ca a grande concentração populacional na 
região sulista.

10  A 
 A província de Quebec, onde a maioria da população 

fala francês, tinha a pretensão de se separar do Canadá 
devido às diferenças culturais e linguísticas com o restante 
do país, que fala inglês. Após anos de discussão, a popu-
lação desta província votou em um referendo, em 1995, 
para decidir a separação. O acirrado resultado manteve a 
província atrelada ao país.

MERGULHANDO FUNDO

01  A expansão do território canadense se deu da costa leste 
para o oeste, no início do século XVI, pelos colonizadores 
franceses. Ao longo do processo de independência dos 
Estados Unidos, os ingleses também passaram a ocupar 
o Canadá e, no início do século XIX, houve a uni� cação 
do território. Mas, a partir do � nal do século XIX, com a 
construção de ferrovias que ligavam o leste ao oeste, aos 
poucos, o Canadá foi ocupado de� nitivamente.

02  Devido à pequena população absoluta e relativa e ao processo
de envelhecimento demográ� co, o Canadá investe na 
importância da imigração, principalmente de mão de obra 
quali� cada, pois esse envelhecimento proporciona uma 
redução considerável da força de trabalho do país. 

03  O Canadá possui uma imensa dependência dos inves-
timentos estadunidenses, e o problema político citado 
pelo autor é o separatismo entre descendentes franceses 
(minoria) e ingleses (maioria). 

04  E 

 A produção agrícola canadense ocorre principalmente na 
porção central do país, sobre as pradarias canadenses, 
uma área de solos férteis e relevo aplainado que facilita a 
mecanização da produção.
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