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1-Na década de 1980, a atividade econômica na América 
Latina sofreu com as quedas e oscilações da produção. 
Isto se explica porque: 
I. a organização do trabalho mudou, tendo em vista 
alcançar melhor qualidade, variedade de produção, gestão 
dos estoques, o que exige uma capacitação para o trabalho 
que nas economias latino-americanas 
semi-industrializadas não é abundante e se torna um 
obstáculo a mais para os investimentos estrangeiros. 
II. os Estados Unidos da América passaram a dominar o 
mercado mundial, só investindo em países industrializados, 
como o Japão e a Alemanha. 
III. a natureza do progresso técnico mudou. A antiga 
estratégia de implantar velhas linhas de produção nos 
países semi-industrializados deixou de ser rentável, porque 
a tecnologia não se faz sem o suporte de grandes recursos 
para a pesquisa e para a fabricação, exigindo que o 
produto seja colocado no mercado mundial. 
 
a) Apenas a afirmativa I é correta. 
b) Apenas a afirmativa II é correta. 
c) Apenas a afirmativa III é correta. 
d) Apenas as afirmativas I e II são corretas. 
e) Apenas as afirmativas I e III são corretas. 
 
2-Considerando o mapa a seguir da América do Sul e 
tomando por base as características de relevo do 
continente, faça a associação correta: 
) 

 
( ) Cordilheira dos Andes  
( ) Planície Amazônica  
( ) Planalto Brasileiro  
( ) Planície Platina  
 
a) A, B, C, D 
b) D, C, B, A 
c) A, B, D, C 

d) B, D, C, A 
e) D, B, C, A 
 
3-"Um frio intenso domina essas paragens ermas, 
constituindo-se em verdadeiros vazios populacionais. Os 
verões são curtos, durando de duas a três semanas. 
Durante o restante do ano, os dias são curtos e o solo 
permanece recoberto de gelo praticamente o tempo 
todo." 
O texto descreve qual paisagem da América? 
a) Centro dos EUA 
b) Costa oeste do Chile próximo a Valparaíso 
c) Planície Platina no centro da Argentina 
d) Norte do Canadá 
e) Chaco paraguaio 
 
4-As extensas áreas de agricultura mecanizada nos 
Estados Unidos da América do Norte associam-se a: 
a) terrenos planos da Bacia do Mississipi-Missouri, com 
clima temperado continental e solos de boa fertilidade. 
b) planaltos da Bacia do Colorado com climas semi-áridos 
e solos de baixa fertilidade. 
c) Vale do Rio São Lourenço, com clima temperado 
oceânico e solos férteis. 
d) contrafortes orientais das Montanhas Rochosas, com 
clima temperado continental e solos pouco férteis. 
e) terrenos alagados da Península da Flórida, com climas 
subtropicais úmidos e solos aluviais arenosos. 
 
5-Analise as afirmações enumeradas a seguir e 
identifique a alternativa que contém todas as corretas 
em relação à América Latina. 
1. O México, por estar na América do Norte, não pertence 
à América Latina. 
2. O Brasil é o maior país da América do Sul, ocupando 
toda a porção centro-ocidental do continente 
sul-americano. 
3. O Chile e o Equador são os únicos países sul-americanos 
que não se limitam com o Brasil. 
4. O Brasil é o único país da América do Sul, colonizado por 
portugueses. 
5. A Bolívia e o Paraguai são os únicos países centrais da 
América Latina. 
6. Os Andes representam as maiores elevações da América 
do Sul pela porção ocidental. 
Assinale a alternativa que apresenta SÓ afirmativas  
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corretas. 
a) 3, 4, 5 e 6 
b) 1, 3, 4, 5 e 6 
c) 2, 3, 4 e 5 
d) 1, 2, 3, 4 e 5 
e) 2, 4, 5 e 6 
 
6-Com relação às massas de ar que atuam na América do 
Sul, é correto afirmar que: 
(01) A Tropical Continental é a mais seca e ocorre, 
predominantemente, no período de verão. 
(02) A massa de ar Equatorial Continental, por formar-se 
sobre o continente nas proximidades do Equador, é quente 
e extremamente seca. 
(04) A disposição da cordilheira dos Andes, no sentido dos 
meridianos, é que impede a massa Tropical Pacífica de 
atuar no interior do território Sul-Americano. 
(08) A massa de ar Tropical Atlântica é gerada pelo mesmo 
anticiclone que dá origem aos ventos alísios de sudeste. 
(16) O avanço das massas polares sobre a porção sul do 
continente se manifesta pela formação de frentes frias que, 
ao se deslocarem pelo Interior, podem chegar até a região 
Amazônica. 
 
7-Responda a esta questão, de acordo com a tabela 
adiante. 
DÍVIDA EXTERNA DE ALGUNS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA 

 
 
A análise da tabela associada aos seus conhecimentos 
sobre o tema permitem afirmar que: 
a) a grande maioria dos países da América Latina 
apresenta consideráveis dívidas externas decorrentes das 
necessidades de equipamento e infra-estrutura para o 
desenvolvimento das atividades industriais. 
b) os países que apresentam as economias baseadas na 
exportação de produtos primários como o minério de ferro, 
manganês, alimentos e produtos do extrativismo vegetal 
são os que apresentam as maiores dívidas externas. 
c) os países integrantes do Pacto Andino têm situação  

 
 
econômica melhor e, portanto, mais elevada a qualidade 
de vida da população por apresentar baixa dívida externa, 
em relação a outros países da América Latina. 
d) dois países industrializados do MERCOSUL 
encontram-se entre as três maiores dívidas externas da 
América Latina. 
e) os países de maior dívida externa são aqueles que 
apresentam as economias menos dinâmicas e 
diversificadas do continente. 
 
8-Todas as afirmativas a seguir são verdadeiras no que diz 
respeito ao espaço geográfico sul americano, com 
EXCEÇÃO de uma. Assinale-a: 
a) O Pampa é a região mais importante da Argentina, pois, 
além de concentrar mais da metade da população e 
desenvolver grande parte da produção industrial, é a área 
por excelência da agricultura mecanizada e da pecuária 
intensiva. 
b) A exportação de produtos agrícolas ou minerais é 
fundamental para a economia dos países andinos, de 
recente crescimento industrial, sendo mais 
industrializados o Chile e a Venezuela. 
c) A corrente fria de Humboldt favorece a concentração de 
plâncton nas águas do Pacífico, próximas à costa peruana, 
o que as torna bastante piscosas e faz do Peru um dos 
maiores produtores de pescado do mundo. 
d) Apesar de apresentar indicadores sociais acima da 
média latino-americana, a base da economia uruguaia é a 
produção e a exportação de produtos da agropecuária. 
e) A Guiana Francesa (ex-Colônia da França), devido à 
aplicação intensiva de capital, principalmente americano, 
nas últimas décadas vem desenvolvendo intensamente 
suas indústrias, tornando-se um dos países de maior 
crescimento industrial da América do Sul. 
 
9-"A queda do poder de compra da população, gerando 
cada vez mais subnutridos, agravada por uma tendência 
de elevação do nível de desemprego, são fortes 
argumentos de que as perspectivas para boa parte dos 
países da América Latina são sombrias." 
A leitura do texto e o papel da América Latina na Divisão 
Internacional do Trabalho permitem afirmar que 
a) em uma recomposição de forças entre as grandes 
potências, a América Latina continuará representando 
espaço para a preservação da hegemonia dos Estados 
Unidos na disputa econômica com o Japão e Comunidade 
Européia. 
b) a recuperação econômica para os países 
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latino-americanos deverá ocorrer pela criação de novos 
programas de ajuda aos países subdesenvolvidos pelo FMI. 
c) a reformulação das políticas de desenvolvimento 
industrial que têm sido realizadas deverá até o ano 2000 
reverter a atual situação de pobreza. 
d) a crise atual por que passa a América Latina é fruto da 
abertura político-econômica dos países do Leste Europeu e 
é, portanto, passageira. 
e) a atual situação encontrada em vários países 
latino-americanos pode ser alterada com o aumento das 
exportações de produtos primários para o mercado 
internacional. 
 
10-Com referência à América do Norte e à América do Sul 
pode-se afirmar que: 
(01) Colômbia, Venezuela e Peru são países 
industrializados, com alto índice de população ativa no 
setor primário. 
(02) Na floresta temperada do norte da Argentina há 
intensa exploração de espécies arbóreas para alimentar 
indústrias de papel e serrarias. 
(04) Na porção central da América do Norte ocorrem 
grandes planícies sedimentares, drenadas principalmente 
pela bacia Mississipi-Missouri, fatores que favoreceram o 
processo de povoamento. 
(08) Na porção oriental do continente americano, as 
cadeias montanhosas apresentam-se muito desgastadas 
pela erosão. 
(16) Os terremotos que ocorrem no México relacionam-se 
às cadeias montanhosas jovens de idade Terciária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E C D A A 29 D E A 28 

 


