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01. Leia o parágrafo e as afirmações abaixo.  
 
“É a América Latina, a região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos dias, tudo sempre se 
transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal se acumulou e se acumula 
nos distantes centros do poder. Tudo: a terra, seus frutos e suas profundezas ricas em minerais, os 
homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos”.  

trecho do livro de Eduardo Galeano. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: L&PM, 2010, p.18. 

 

I. A mineração, principalmente de ouro e prata, em países da América Latina fez parte do processo de 
exploração realizado pelos colonizadores europeus. Hoje, a produção mineral ainda ocupa papel de 
destaque na economia de vários países.  

II. O espaço agrário da América Latina é marcado por contrastes: de um lado, a existência de pequenos e 
médios estabelecimentos voltados para a produção de gêneros para exportação, tais como café, cana-
de-açúcar, soja e criação de gado de corte. Do outro lado, estão os grandes estabelecimentos voltados 
à alimentação da população, responsáveis pela produção de milho, feijão e batata dentre outros 

produtos.  
III. O intenso processo de urbanização nos países da América Latina ocorreu devido ao desenvolvimento 

industrial em algumas regiões e também pela modernização do campo, que extinguiu postos de 
trabalho. Esse processo deu origem a grandes metrópoles tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade 
do México e Buenos Aires.  

IV. A América Latina é formada pelos países pertencentes à América do Sul, que tem em comum, além da 

língua espanhola, o tipo de colonização implantado pelos europeus.  
 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I e III.  
b) Apenas II e III.  
c) Apenas I,II e III.  
d) Apenas I, III e IV.  

e) I,II, III e IV. 
 
02.  

EUA alegam combater terrorismo para justificar presença militar na América do Sul. 
 

 
http://br. images.search.yahoo.com/23/10/2015. 
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Desde seus processos de independência, duas nações alternam momentos de conflito e de cooperação 

bilateral. A partir da década de 1980, com o aumento do tráfico de drogas e combustíveis, os problemas 
voltaram a ser frequentes. Atualmente, esses países estão em conflito territorial por domínio da região na 
fronteira. 

http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/09/02/venezuela-amplia-estado-de-excecao-na-fronteira-com-colombia/ 

 
Com base nas informações obtidas acima, é CORRETO concluir que os países citados no conflito são: 
a) Venezuela e Colômbia - a atual crise culminou com o fechamento da fronteira entre esses países e o 

acesso terrestre ficou fechado por tempo indeterminado. 
b) Argentina e Uruguai - o elemento chave é a rejeição de um grupo vizinho argentino a uma fábrica de 

celulose no Uruguai, expressada pelo bloqueio de uma das pontes internacionais que une os dois 
países. 

c) Brasil e Paraguai - os embates contra os agricultores brasileiros residentes no Paraguai, que são 
denunciados pelos impactos nas comunidades locais ou pelo mal uso de agrotóxicos. 

d) Colômbia e Peru - a controvérsia originada no ataque colombiano a um acampamento das FARCs 
(Forças Armadas Revolucionárias Colombianas) em solo peruano. 

 
03. O enfraquecimento sistemático da esquerda latino-americana deixou estampada a prática de velhas 

políticas usadas pela direita na conquista e na perpetuação do poder. Brasil, Bolívia, Equador, Argentina e 
Venezuela são alguns dos países latino-americanos que têm enfrentado graves crises políticas e 
econômicas decorrentes dessas práticas. 
 
Com relação ao cenário estabelecido entre a direita e a esquerda na América Latina, assinale a alternativa 

correta. 
a) A insubordinação dos países latino-americanos, comandados por governos de esquerda, aos interesses 

dos países centrais favoreceu os investimentos estrangeiros e o crescimento econômico da América 
Latina. 

b) A falta de prestação de contas, a cultura da ilegalidade e a certeza da impunidade afetaram, na 
América Latina, tanto os partidos de direita quanto os de esquerda, entregues à corrupção sistemática. 

c) Líderes de esquerda latino-americanos não sucumbiram à corrupção endêmica da região e, por isso 

mesmo, ainda desfrutam de grande popularidade e prestígio. 

d) Diferentemente de seus vizinhos, a Venezuela, que é comandada pela esquerda bolivariana e 
socialista, segue um caminho diferente, de prosperidade econômica, sustentada pelos altos preços do 
petróleo no mercado internacional. 

e) Os baixos preços das commodities nas últimas décadas desfavoreceram os governos de esquerda na 
América Latina. Acumulando sucessivos deficit, a cada ano, não foi possível a esses governos ampliar 

gastos sociais e desenvolver a economia. 
 
04. Os objetos tecnológicos invadiram o mundo e chegaram às regiões mais distantes, a exemplo da região 

andina, na América Latina, uma das regiões consideradas "excluídas" da Nova Ordem Econômica Mundial. 
A partir da análise da afirmativa e de seus conhecimentos geográficos, é correto afirmar que: 
a) em nossos dias parece impossível conservar culturas em estado puro, e o avanço das comunicações 

tem provocado, nas comunidades nativas da região citada, falsa ideia de uma vida urbana cheia de 

vantagens, contribuindo não só para a aculturação desses grupos mas também para o estímulo à 
migração rural-urbana. 

b) apesar do avanço no processo de globalização, graças principalmente à revolução técnicocientífico 

informacional, muitas culturas de espaços longínquos continuam intactas a exemplo das comunidades 
andinas, tibetanas e da África Subsaariana. 

c) uma das causas da pobreza e exclusão das comunidades da região andina é a não participação dos 
países desta região no Mercosul, bloco econômico mais importante do continente americano, se 

considerado o PIB (Produto interno Bruto) de seus integrantes. 
d) o alargamento geográfico do Mercosul para o lado do Pacífico, com a inclusão do Chile e Bolívia, países 

andinos, provocou mudanças significativas na região andina, que atualmente inicia um processo de 
integração à Ordem Econômica Mundial vigente. 

e) o avanço tecnológico que proporcionou a integração desta região ao atual contexto econômico 
mundial, ocasionou também a expansão do narcotráfico, transformando a região na principal área 

fornecedora de substâncias ilícitas e ponto principal da rota latino-americana deste comércio. 
 


