
 

 

Tarefa 02 – Professora Sueli 
 
01. (UFRJ) O bolero, o mambo, o calipso, a salsa, o reggae e o rap mostram a diversidade rítmica que 

caracteriza o mundo caribenho. 
 

 
 

Apresente dois fatores que explicam a diversidade musical do Caribe. 
 
02. (PUC MG) Sobre modernização que se verificou na América Latina, é correto afirmar, EXCETO:  

a) A América Latina modernizada resulta da combinação das heranças da colonização européia com a 
modernização capitalista. 

b) A modernização da América Latina foi seletiva, criando grande contingente de marginalizados e 
demonstrando concentração de terras e de capitais. 

c) O desenvolvimento da modernização na América Latina deu-se em direção a uma integração 
progressiva no setor mundial moderno, através da industrialização multinacional. 

d) Com a modernização, diminuíram as exportações latino-americanas para o mundo desenvolvido,uma 
vez que diversos países deixaram de exportar matéria-prima e produtos agrícolas em detrimento dos 
produtos manufaturados. 

e) A América Latina foi modernizada como parte constitutiva do sistema mundial, mas agora tem tido 
relativa dificuldade de se integrar às prioridades da ordem econômica mundial. 

 
03. (FATEC SP) “O tipo de colonização mercantilista e exploradora deixou marcas profundas nas sociedades 

latino-americanas. Algumas dessas marcas permanecem até hoje. Como exemplo, podemos mencionar a 
utilização dos melhores solos agrícolas para o cultivo de gêneros de exportação, ficando os piores para a 
produção dos alimentos consumidos pelos próprios habitantes. Ou ainda a concentração da população 
predominantemente perto do litoral e dos portos que davam acesso às metrópoles e que, hoje, dão acesso 
aos mercados estrangeiros.” 

 

(VESENTINI, José W. & VLACH, Vânia. Geografia crítica, 7ª série. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 76. Adaptado.) 
 

Outra dessas marcas sociais características da colonização de exploração nos países latino-americanos é 
a) a independência tecnológica dos países latino-americanos. 
b) a enorme concentração de terras em territórios e em reservas indígenas. 
c) as elevadas taxas de natalidade causadas pela seca nas regiões desérticas. 
d) a grande desigualdade social e econômica entre as várias regiões nacionais. 
e) o imperialismo norte-americano exercido sobre suas colônias latino-americanas. 
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04. Considere as afirmações a seguir:  
 
I. Os países da América do Norte são os mesmos que compõem a América Anglo-Saxônica. 
II. A América Anglo-Saxônica possui os mais elevados índices de pobreza do continente americano. 
III. Os Estados Unidos é um país bastante populoso, mas pouco povoado.  
IV. Os países que compõem a América Anglo-Saxônica foram colonizados para o povoamento por ingleses 

e espanhóis.  
 
Estão corretas: 
a) I e II. 
b) I, II e III.  
c) II, III e IV.  
d) I, II e III.  
e) Nenhuma.  

 
05. Espanhóis, portugueses, ingleses e franceses, militarmente superiores aos povos americanos, no tempo da 

conquista, reduziram ou destruíram os impérios pré-colombianos e nações indígenas de toda a América. 
Sobre os indígenas americanos, podemos afirmar:  
I. Os maias e os astecas que habitavam regiões do México e da Guatemala conheciam o trabalho em 

metal antes da chegada dos espanhóis.  
II. O Império Inca, no Peru, organizado em torno de um estado teocrático, tinha na cidade de Cuzco o seu 

centro político-administrativo.  
III. Os tupis-guaranis formavam uma nação de índios que habitava o litoral brasileiro desde o norte até o 

sul na época da conquista.  
IV. O comportamento do conquistador no continente americano foi praticamente o mesmo: matou 

milhares de índios, saqueou suas riquezas, explorou sua força de trabalho e impôs sua forma de 
pensar, em todos os níveis, aos povos americanos.  

 
São verdadeiras 
a) I e II.  
b) I, II e III.  
c) II e IV.  
d) II, III e IV.  
e) Todas são verdadeiras.  

 
06. Marque a alternativa que contém informações referentes à América Anglo-Saxônica: 

a) Basicamente povoada por intermédio das colônias de exploração.  
b) Formada pelos dois países de maior desenvolvimento do continente.  
c) Na época colonial, tudo o que se produzia era destinado ao mercado externo.  
d) É formada por Estados Unidos da América, Canadá e México.  
e) Línguas de origem latina predominam neste território.  

 
07. Marque a alternativa que contém informações referentes à América Latina: 

a) Colonização inglesa com algumas áreas de influência francesa.  
b) Possui os melhores índices de desenvolvimento humano do continente.  
c) Região de origem dos povos inuítes.  
d) Abrange todos os países da América Central e do Sul.  
e) Não utilizou-se do trabalho escravo. 

 
08. Explique os tipos de colonização que ocorreram no continente americano e as consequências desse 

processo colonial. 
 
 


