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01 - (UFMT/1998)      

Sobre a América Latina, julgue os itens. 

 
(ANTUNES, Celso – Geografia e Participação – Scipione-1996) 

 
00. A América Latina localiza-se totalmente no hemisfério ocidental, sendo atravessada pelo Trópico de 

Câncer que corta a parte central do México; pela linha do Equador que passa pelo Brasil, Colômbia, 
Equador e toca o norte do Peru; e pelo Trópico de Capricórnio que atravessa o Brasil, o Paraguai, a 
Argentina e o Chile. 

01. Uma das principais unidades do relevo latino-americano são as Altas Cordilheiras formadas durante o 
período terciário, no qual ocorreu intenso tectonismo, com posterior dobramento das camadas de 
rochas, o que provocou o aparecimento de cordilheiras. 

02. Apesar de sua alongada disposição leste-oeste, a América Latina apresenta pouca variação climática e 
latitudinal. 

03. Um dos mais urgentes e ambiciosos projetos do Mercosul é a hidrovia Paraguai-Paraná planejada para 
ligar Cáceres, em Mato Grosso, à Nueva Palmira, no Uruguai, na foz do rio da Prata. 

 
02. (ENEM/1998) A América Latina dos últimos anos insere-se num processo de democratização, oferecendo 

algumas oportunidades de crescimento econômico-social num contexto de liberdade e dependência 
econômica internacional. Cuba continua caracterizada por uma organização própria com restrições à 
liberdade econômica e política, crescimento em alguns aspectos sociais e um embargo econômico 
americano datado de 1962. Em 1998, o Papa João Paulo II visitou Cuba e depois disse ao cardeal Jaime 
Ortega, arcebispo de Havana, e a 13 bispos em visita ao Vaticano que apreciou as mudanças realizadas em 
Cuba após sua visita à ilha e  espera que sejam criados novos espaços legais  e sociais, para que a 
sociedade civil de Cuba possa crescer em autonomia e participação. A resposta internacional ao 
intercâmbio com Cuba foi boa, mas as autoridades locais mostraram pouco entusiasmo, não estando 
dispostas a abandonar o sistema socialista monopartidário. 

 
A maioria dos países latino-americanos tem se envolvido, nos últimos anos, em processos de formação 
socioeconômicos caracterizados por: 
a) um processo de democratização à semelhança de Cuba. 
b) restrições legais generalizadas à ação da Igreja no continente. 
c) um processo de desenvolvimento econômico com restrições generalizadas à liberdade política. 
d) excelentes níveis de crescimento econômico. 
e) democratização e oferecimento de algumas oportunidades de crescimento econômico. 

 
03. (UNEB BA/2013) O momento não poderia ser mais favorável para a América Latina. Com as crises que 

frequentemente afetam os mercados internacionais (principalmente em relação aos Estados Unidos e à 
Europa), o caminho vai ficando aos poucos livre para que nós e nossos vizinhos mais próximos, possamos 
aperfeiçoar nossas economias e nos tornarmos o equivalente às nossas contrapartes mais tradicionais. 

(TURBIAN, s/d, p.52). 
TURBIAN, A. A celebração da América Latina. Geografia.  

São Paulo: Escala Educacional, n. 44. Ensaio. 
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Em relação à América Latina, marque um V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
(  ) A violência urbana que se verifica na América Latina constitui-se uma herança do colonialismo. 
(  ) Os países insulares estão concentrados na América Central, região de instabilidade tectônica. 
(  ) Os projetos de integração da América Latina, na década de 90 do século passado, estavam em 

consonância com o modelo neoliberal adotado pelos países. 
(  ) O conceito da América “latina” se consolidou no século XIX, quando os Estados Unidos se tornaram a 

primeira potência mundial e adotaram uma política imperialista nessa região. 
(  ) O subdesenvolvimento da América Latina deverá acabar quando a ALCA se consolidar, integrando 

todos os mercados do continente americano. 
 

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a 
01. F V V F V  
02. V F F F V  
03. F V V F F 
04. F F V V V 
05. F V F V F 

 
04. (Fac. Direito de Franca SP/2013) "A Casa Branca congratulou nesta segunda-feira, 8, o povo da 

Venezuela pela reeleição do presidente Hugo Chávez, de 58 anos, enquanto admitiu no mesmo comunicado 
que os Estados Unidos têm 'diferenças' com o bolivariano. 'Nós temos nossas diferenças com o presidente 
Chávez' disse o porta-voz da Casa Branca Jay Carney. 'Mas congratulamos o povo venezuelano', 
acrescentou, ao dizer que o processo eleitoral foi 'pacífico' na Venezuela. Já o presidente cubano, Raúl 
Castro, congratulou Chávez no final da noite de ontem pela vitória na eleição presidencial da Venezuela. 
'Tua vitória decisiva garante a continuidade da luta para uma integração verdadeira da nossa América', 
afirmou em comunicado. Entre os cubanos comuns, a sensação obtida com a vitória de Chávez era de 
alívio." 

"Casa Branca felicita Venezuela pela reeleição de Chávez". 
Estadao.com.br, 8/10/2012. 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,casa-branca-felicitavenezuela- 
pela-reeleicao-de-chavez,942558,0.htm (Acesso em 9/10/2012). 

 
As declarações oficiais dos governos dos Estados Unidos e de Cuba diante da reeleição do presidente 
venezuelano Hugo Chávez, em outubro de 2012, indicam 
a) a acusação norte-americana de que o processo eleitoral na Venezuela foi fraudado e que, devido a 

isso, o novo governo de Chávez não tem legitimidade política. 
b) o reconhecimento cubano de que Chávez exerce liderança incontestável sobre toda a América Latina e, 

devido a isso, conseguirá promover, em seu novo governo, a unidade continental. 
c) a profunda diferença ideológica que os governos de Estados Unidos e Cuba têm com o regime de 

Chávez, embora os três países mantenham boas relações comerciais e diplomáticas entre si. 
d) o amplo apoio político que Chávez conseguiu obter dentro e fora de seu país e que assegurou o 

reconhecimento, por Estados Unidos e Cuba, da correção e necessidade de suas propostas políticas. 
e) a proximidade política entre o governo de Chávez e o regime cubano e o distanciamento diplomático e 

as diferenças ideológicas entre a Venezuela e os Estados Unidos. 
 


