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02. Itens corretos: 01, 04, 16 
A América do Sul (Latina) é marcada pela grande produção e distribuição de cocaína e maconha para o 

mundo (principalmente a Europa). O tráfico de drogas provoca instabilidade política, econômica e social em 
vários países da América do Sul. 
 
Um dos marcos dos países latinos que cresceram economicamente foi a grande concentração de renda 

(impedindo avançar no IDH). 
 
Os maiores produtores mundiais de cocaína são: Colômbia, Peru e Bolívia. Essa planta é nativa desses 
países. 
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01. C 
RESOLUÇÃO: 
Após a Segunda Guerra Mundial houve na América Latina um processo de industrialização marcado pela 
substituição das importações. Dessa forma surgiu um grupo de países denominados emergentes (Brasil, 

Argentina, México). Esse processo ocorreu de forma dependente (economicamente e tecnologicamente) 
das grandes potências mundiais, com a participação principalmente dos EUA.   

 

06. B 
RESOLUÇÃO: 
No ano de 2006, a Venezuela havia entrado com um pedido de ingresso como membro permanente do 
Mercosul (Mercado Comum do Sul), buscando uma maior integração em termos comerciais, econômicos e 
políticos com os demais membros efetivos do bloco: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No ano de 2012, 
o ingresso dos venezuelanos foi efetivado.  
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08. D 

RESOLUÇÃO: 
O processo colonial deixou grandes marcas na América Latina. Como no processo de ocupação houve uma 

grande exploração das áreas litorâneas (extremas diferenças de desenvolvimento regional). Por isso que o 

litoral possui uma maior densidade demográfica, desenvolvimento econômico e social nos países latinos.  
 
09. A 

RESOLUÇÃO: 
As políticas econômicas de cunho neoliberal (pós 1990), implementadas de forma abrupta, em um curto 
período de tempo e num espaço marcado pela desigualdade, resultaram em mais pobreza contrariando o 
consenso dos organismos internacionais de que as reformas econômicas juntamente com a globalização 

trariam mais emprego e reduziriam a pobreza na região. 
 
 


