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EUA Estados Unidos 2ª SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE 

 
Semana 34 – Atividades 

 
01. (Unifor-CE) Depois da queda do Estado oligárquico, a maioria dos países latino-americanos 

importantes conheceu governos populistas. Em alguns deles, tal fato representou a experiência 
política mais importante nos meados do século XX. O populismo latino-americano: 
a) foi um fenômeno político resultante do programa de nacionalização de empresas estrangeiras e 

da reforma agrária nos latifúndios. 
b) foi um regime político em que o Estado era dominado por uma elite exportadora, formada pelos 

pequenos proprietários rurais. 
c) tinha como traço marcante a fidelidade dos governos às camadas marginalizadas da população. 
d) tinha como característica uma estrutura política autoritária, burocrática, baseada no nepotismo. 
e) foi um fenômeno urbano, característico da passagem da sociedade rural para a urbana industrial. 

 
02. (U. Santa Úrsula-RJ) A partir da década de 30, a chamada “Política da Boa Vizinhança”, inaugurada 

pelos Estados Unidos, significou na verdade uma imposição dos valores culturais norte-americanos 
na América Latina. Assinale a melhor opção: 
a) A Política da Boa Vizinhança exerceu um papel fundamental na vida cultural brasileira: 

modificação de seus hábitos, sua cultura, sua arte. 
b) A década de 30 foi rica em desenvolvimento industrial e cultural: era uma democracia incipiente, 

mas construiu-se Brasília, mudando o eixo econômico e cultural do sudeste para o Centro-Oeste. 
c) Surge o movimento chamado Modernismo Brasileiro, com a figura de Oswald de Andrade e sua 

“Antropofagia Cultural”. 
d) Houve um considerável avanço no processo cultural do trabalhador brasileiro que consegue 

algumas garantias trabalhistas. 
e) Getúlio Vargas, chamado “Pai dos Pobres”, deu margem a que diversos cartunistas fizessem 

críticas a sua política de adesão aos Estados Unidos. 
 
03. (Cefet-PR) Tida como a maior crise até então enfrentada pelo capitalismo, a crise de 1929 iniciou-se 

nos Estados Unidos e atingiu com maior ou menor intensidade todos os países. Em linhas gerais, 
pode-se caracterizar esta crise como sendo: 
a) uma crise causada pelo agravamento das tensões sociais. 
b) uma crise de escassez de produção. 
c) uma crise gerada pelo socialismo soviético. 
d) uma crise causada pela adoção do New Deal. 
e) uma crise de superprodução. 

 
04. (UFRJ) A partir da década de 30, a chamada “política de boa vizinhança” inaugurada pelos Estados 

Unidos significou, para a América Latina, a imposição de padrões culturais norteamericanos. Assinale 
a opção que se refere, incorretamente, a este processo: 
a) A “política de boa vizinhança” exerceu um papel fundamental nos hábitos brasileiros, facilitando 

a introdução do consumo de massa. 
b) No caso brasileiro, o cinema, dito popular e conhecido como “chanchada”, era uma expressão de 

retomada das características culturais brasileiras que, entretanto, sofreu a influência dos valores 
americanos. 

c) Carmen Miranda é o exemplo típico de uma artista cujo sucesso deveu-se, exclusivamente, à 
política de aproximação adotada pelos EUA. 

d) A indústria cinematográfica norte-americana influiu nos hábitos e costumes da população urbana 
latino-americana. 

e) A política de alinhamento brasileiro aos interesses norte-americanos teve como desdobramento 
os incentivos ao desenvolvimento industrial. 


