
 

 

 
01. (UFF RJ/2001) A América Latina está-se tornando uma das regiões mais urbanizadas do planeta. No 

próximo milênio, o percentual estimado da população urbana latino-americana é 80%. 
 
O processo de ocupação urbana, em curso no território latino-americano, apresenta, entre suas 
características: 
a) forma difusa, que acompanha o lento êxodo rural, assinalada por uma rede urbana de pequenas 

cidades; 
b) crescimento acelerado, particularmente após a II Guerra Mundial, e forma concentrada em uma rede 

urbana marcada pela presença de grandes cidades; 
c) estrutura homogênea, formando rede de cidades médias conectadas ao desenvolvimento de atividades 

rurais e mineradoras; 
d) função administrativa e portuária, constituindo uma rede litorânea de cidades como suporte das 

atividades de importação de bens; 
e) conteúdo marcantemente regional das cidades e forma dispersa que obedece à disposição do relevo. 

 
02. (ENEM/2009)     

 
 

O desenho do artista uruguaio Joaquín Torres-García trabalha com uma representação diferente da usual 
da América Latina. Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquín 
afirma: 
“Quem e com que interesse dita o que é o norte e o sul? Defendo a chamada Escola do Sul por que na 
realidade, nosso norte é o Sul. Não deve haver norte, senão em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos 
o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição, e não como querem no resto 
do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso norte”. 

TORRES-GARCÍA, J. Universalismo constructivo. Buenos Aires: Poseidón, 1941. (com adaptações). 
 

O referido autor, no texto e imagem acima, 
a) privilegiou a visão dos colonizadores da América. 
b) questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo. 
c) resgatou a imagem da América como centro do mundo. 
d) defendeu a Doutrina Monroe expressa no lema “América para os americanos”. 
e) propôs que o sul fosse chamado de norte e vice-versa. 
 

03. (ESPM SP/2011)     
Leia o texto: 

 
 Derek Scissors, especialista em investimento chinês da Heritage Foundation, em Washington, afirma 
que ainda é muito cedo para avaliar se a entrada dos chineses será positiva para a região, já que o 
investimento começou a crescer só a partir de 2009. 

(Folha de São Paulo, 22/03/11.) 
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Está dentro do contexto dessa situação: 
a) São ainda muito tímidas as relações comerciais entre a China e o conjunto latino-americano. 
b) A América Latina tornou-se recentemente o maior destino dos investimentos chineses, concentrados 

especialmente em commodities. 
c) Apesar de ter aumentado nos últimos anos os investimentos chineses em matéria-prima, a África 

supera em quase o dobro os investimentos feitos na América Latina. 
d) A América Latina tem uma relação dúbia com a China ao ser simultaneamente importador e exportador 

de matéria-prima do e para o gigante asiático. 
e) O maior parceiro comercial em matéria-prima com os chineses é a Austrália e, devido a isso, a América 

Latina não oferece maiores interesses à potência asiática. 
 
04. (UEFS BA/2011)     

Sobre a América Latina e suas características populacionais, identifique as afirmativas verdadeiras. 
I. A região pode ser considerada uma das mais desiguais do mundo, reunindo um elevado número de 

países com grande concentração de renda. 
II. A expressão América Latina é adequada a um critério geopolítico, pois esses países exibem, em 

comum, profundas desigualdades sociais e instabilidade econômica. 
III. Os países da América Latina tiveram uma colonização de povoamento, e, atualmente, caracterizam-se 

por seu desenvolvimento industrial homogêneo e pela sua diversidade cultural. 
IV. Os países platinos têm forte influência da civilização quíchua e formam os países da América Latina, 

cuja maioria da população é descendente de ameríndios. 
 

A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a 
a) I e II  
b) I e III  
c) I e IV 
d) II e III 
e) III e IV 

 


