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Exercícios sobre América Latina e África 
 

Exercícios 

 

1. Em 03.04.2017, o jornal El País publicou matéria que pode ser assim resumida: 
Os países                             não têm poder político sobre os demais Estados Partes, mas 

possuem ferramentas para tentar reconduzir a situação de um membro, caso esse se afaste dos 

princípios do Tratado de Assunção, assinado em 1991. Nessa perspectiva, insere-se a aplicação da 

cláusula democrática do bloco sobre a                     , em função da crise política, institucional, social, de 

abastecimento e econômica que atravessa o país. 

 
As lacunas do excerto devem ser preenchidas por 

a) do Nafta – Argentina. 

b) do Mercosul – Bolívia. 

c) da ALADI – Venezuela. 

d) da ALADI – Bolívia. 

e) do Mercosul – Venezuela. 

 
 

2. Ao longo dos seus mais de vinte anos de existência, o Mercosul sofreu transformações institucionais 

e alterações no conjunto de países que compõem o bloco. Além dos países que fundaram o bloco em 

1991 (países signatários do Tratado de Assunção), foram posteriormente incorporados ao bloco 

outros países, qualificados como associados. Podem ser mencionados como exemplos de país 

fundador e de país associado, respectivamente, 

a) Argentina e Paraguai. 

b) Bolívia e Brasil. 

c) Paraguai e Chile. 

d) Venezuela e Uruguai. 

e) Chile e Bolívia. 
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3. Há dois lados na divisão internacional do trabalho [DIT]: um em que alguns países especializam-se 

em ganhar, e outro em que se especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje 

chamamos de América Latina, foi precoce: especializou-se em perder desde os remotos tempos em 

que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. 

Passaram os séculos, e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Este já não é o reino das 

maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus das 

conquistas, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como um 

serviçal. Continua existindo a serviço de necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e 

ferro, cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos países ricos que 

ganham, consumindo-os, muito mais do que a América Latina ganha produzindo-os. 
Eduardo Galeano. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. Adaptado. 

 
Sobre a atual Divisão Internacional do Trabalho (DIT), no que diz respeito à mineração na América 

Latina, é correto afirmar: 

a) O México é o país com maior produção de carvão, cuja exportação é controlada por capital 

canadense. Para tal situação, o padrão de dominação Norte/Sul na DIT, mencionado pelo autor, 

é praticado no mesmo continente. 

b) A Colômbia ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês, por meio de empresas 

privatizadas nos dois últimos governos bolivarianos, o que realça sua posição no cenário 

econômico internacional, rompendo a dominação Norte/Sul. 

c) O Chile destaca-se pela extração de cobre, principalmente na sua porção centro-norte, que é, em 

parte, explorado por empresas transnacionais, o que reitera o padrão da DIT mencionado pelo 

autor. 

d) A Bolívia destaca-se como um dos maiores produtores de ferro da América Latina, e, 

recentemente, o controle de sua produção passou a ser feito por Conselhos Indígenas. Essa 

autonomia do País permitiu o rompimento da dominação estadunidense. 

e) O Uruguai é o principal produtor mundial de prata, e o controle de sua extração é feito por 

empresas transnacionais. Nesse caso, mantém-se o padrão da inserção do país na DIT 

mencionada pelo autor. 
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4. Farc desejam sucesso e glória para seleção colombiana 
As Farc enviaram nesta quarta-feira [11.06.2014] uma mensagem ao técnico da seleção de futebol da 

Colômbia, José Pekerman, e aos jogadores para desejar “sucesso e glória” na Copa do Mundo, que 

começa amanhã. As Farc, que realizam diálogos de paz com o governo colombiano para tentar acabar 

com o conflito armado de mais de meio século, mostraram a admiração pela seleção e disseram que 

estarão com ela “nas horas boas e nas ruins” até o final. Os dirigentes que assinaram a carta 

admitiram que as Farc têm o sonho de o futebol poder brindá-los nesta época com um momento de 

alegria e de entretenimento “que modere as consciências e ajude a encontrar a melhor maneira do 

caminho da reconciliação”. 
(http://exame.abril.com.br. Adaptado.) 

Dentre os aspectos que caracterizam o conflito civil na Colômbia, é correto mencionar 

a) as divergências políticas e ideológicas entre Estado, forças guerrilheiras e grupos paramilitares e 

a divisão do território colombiano em zonas de domínio militar dos agentes envolvidos no 

conflito. 

b) a união política e ideológica entre Estado, forças guerrilheiras e grupos paramilitares e a divisão 

do território colombiano em zonas de domínio militar dos agentes envolvidos no conflito. 

c) as divergências políticas e ideológicas entre Estado, forças guerrilheiras e grupos paramilitares e 

a unificação do território colombiano sob o domínio militar dos grupos paramilitares. 

d) a união política e ideológica entre Estado, forças guerrilheiras e grupos paramilitares e a 

unificação do território colombiano sob o pleno domínio militar do Estado. 

e) as divergências políticas e ideológicas entre Estado, forças guerrilheiras e grupos paramilitares e 

a unificação do território colombiano sob o domínio militar das forças guerrilheiras. 

 
 

5. Nos três primeiros meses de 2013, entraram no território brasileiro cerca de três mil pessoas vindas 

do Haiti. O aumento substancial no fluxo de entrada de haitianos no país se deu principalmente pelo 

pequeno município de Brasileia, no Estado do Acre. A cidade, com cerca de 20 mil habitantes, faz 

fronteira com a Bolívia e o Peru, e, de janeiro ao final de março, viu chegar um número estimado de 2 

mil imigrantes haitianos. 
(http://brazilianpost.co.uk. Adaptado.) 

Aponte dois motivos que expliquem o aumento recente da migração de haitianos para o Brasil. 

Explique a diferença entre esse fluxo migratório de haitianos para o Brasil e a maioria dos fluxos 

migratórios instalados no mundo na segunda metade do século XX. 

 
 

6. Os espaços à margem da economia mundial são igualmente pouco integrados regionalmente, e a 

desintegração nacional limita a integração. O comércio intrarregional africano se situa em torno de 

10% do que é movimentado e é polarizado em alguns países. Fora a África do Sul, cinco países 

representam três quartos das exportações intra-africanas. 
(Philippe Hugon. Geopolítica da África, 2009.) 

A inexpressividade do comércio intrarregional africano deve-se, em parte, 

a) ao acesso exclusivo a matérias-primas importadas e ao baixo mercado consumidor. 

b) à pouca diversificação das estruturas produtivas e às divergências socioculturais. 

c) à manutenção das colônias europeias e à obrigatoriedade da exportação. 

d) às fronteiras flexíveis e à generalização de economias não monetarizadas. 

e) aos altos custos no transporte de mercadorias e à ausência de centros urbanos. 
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7. Observe a imagem e leia o texto, para responder à questão. 
 

 
Amoeira africana.https://www.google.com.br. 

 
O Comissário apertou-lhe mais a mão, querendo transmitir-lhe o sopro de vida. Mas a vida de Sem 

Medo esvaía-se para o solo do Mayombe, misturando-se às folhas em decomposição. 

[...] 

Mas o Comissário não ouviu o que o Comandante disse. Os lábios já mal se moviam. 

A amoreira gigante à sua frente. O tronco destaca-se do sincretismo da mata, mas se eu percorrer 

com os olhos o tronco para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagem geral e é de novo o 

sincretismo. Só o tronco se destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe, os gigantes só o são em parte, 

ao nível do tronco, o resto confunde-se na massa. Tal o homem. As impressões visuais são menos 

nítidas e a mancha verde predominante faz esbater progressivamente a claridade do tronco da 

amoreira gigante. As manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas, num sobressalto, o tronco 

da amoreira ainda se afirma, debatendo-se. Tal é a vida. 

[...] 

Os olhos de Sem Medo ficaram abertos, contemplando o tronco já invisível do gigante que para sempre 

desaparecera no seu elemento verde. 
Pepetela, Mayombe. 

 
Mayombe refere-se a uma região montanhosa em Angola, dominada por floresta pluvial densa, rica 

em árvores de grande porte, e localizada em área de baixa latitude (4°40’S). 

Levando em conta essas características geográficas e vegetacionais, é correto afirmar que 

a) esse tipo de vegetação predomina na maior parte do continente africano, circundando áreas de 

savana e deserto. 

b) se trata da única floresta pluvial sobre áreas montanhosas, pois esse tipo de floresta não ocorre 

em outras áreas do mundo. 

c) a vegetação da região é semelhante à da floresta encontrada, no Brasil, na mesma faixa 

latitudinal. 

d) nessa mesma faixa latitudinal, no Brasil, há regiões áridas, de altas altitudes, em que predominam 

ervas rasteiras. 

e) tais florestas pluviais só ocorrem no hemisfério sul, devido ao regime de chuvas e às altas 

temperaturas nesse hemisfério, onde ocupam todo tipo de relevo. 
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8. A espinha dorsal do Egito é o resultado da união entre o Nilo Branco, que vem dos lagos da África 

Central, com o Nilo Azul, que desce as montanhas da Etiópia. Ele atravessa metade do Sudão e corta 

o Egito de sul a norte, até desaguar no Mediterrâneo. 

 
Observe o mapa. 
 

 
(Aventuras na História. Egito, edição especial, 2011. Adaptado.) 

 
A partir da leitura do texto, da observação do mapa e de seus conhecimentos, analise as afirmações. 

I. Há três milênios, uma vez por ano, entre julho e setembro, o degelo da neve nas montanhas da 

Etiópia e as fortes chuvas na região provocavam torrentes de água e lama que faziam o Nilo 

transbordar. 

II. Atualmente, o comportamento do rio Nilo não mudou: ele recebe o mesmo volume de água de 

seus afluentes, especialmente depois da construção de barragens. 

III. O Nilo era tão importante para a sobrevivência dos egípcios que eles o consideravam um deus. 

Esta civilização desenvolveu-se junto ao curso do rio, construindo diques e canais de irrigação. 

IV. O rio Nilo percorre uma região desértica, que abrange apenas terras do Sudão e, no seu baixo 

curso, deságua no Mar Mediterrâneo, formando um extenso estuário. 

 
Estão corretas as afirmações 

a) I e III, apenas. 

b) II e IV, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 
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9. Soweto viu a Copa do Mundo. Em um Mundial questionado por seu impacto social apenas limitado e 

por excluir grande parte da população africana dos benefícios, os 4 milhões de moradores da cidade 

nas proximidades de Johannesburgo só souberam um dia antes que a seleção brasileira faria seu 

único treino aberto em Soweto. 
(O Estado de S.Paulo, 04.06.2010. Adaptado.) 

Considere as afirmações seguintes. 

I. Soweto está localizado na região metropolitana de Johanesburgo e foi a maior township da África 

do Sul. 

II. As townships nasceram durante o período do apartheid, devido à separação espacial entre negros 

e brancos. 

III. Dentre os Prêmios Nobel da Paz, estão Nelson Mandela e o Arcebispo Desmond Tutu, que viveram 

em Soweto. 

IV. Berço da luta contra o apartheid, durante o regime racista, Soweto conseguiu resolver seus 

problemas sociais, integrando-se totalmente ao restante da capital. 

 
Estão corretas apenas as afirmações 

a) I, III e IV. 

b) III e IV. 

c) I, II e III. 

d) I e II. 

e) II, III e IV. 
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10.  

 
Fonte: Adaptado de João Carlos Rodrigues. Pequena História da África Negra, 1990. 

 
Tomando por base o mapa anterior, aponte a alternativa que descreve corretamente a situação atual 
da área questionada. 

a) Na província sudanesa de Darfur, em territórios do antigo Estado de Rabah, trava-se, hoje, uma 

sangrenta guerra civil, envolvendo, entre outros, diferentes grupos étnicos e religiosos. 

b) Nas antigas possessões zanzibaritas vêm ocorrendo, há vários anos, violentas disputas entre 

diversos grupos tribais em torno do controle da produção de petróleo. 

c) Ao norte dos antigos estados Bôeres, região então conhecida como Bechuanalândia, travou-se, 

há poucos anos, violenta luta, envolvendo os grupos étnicos tutsis e hutus. 

d) No extremo ocidental do Golfo da Guiné, ao sul da região anteriormente controlada pelos mouros, 

os conflitos atuais estão relacionados à disputa pelo controle das ricas jazidas de prata ali 

existentes. 

e) A Etiópia, que sempre teve fronteiras relativamente bem definidas, foi, por essa mesma razão, o 

único país africano capaz de manter a paz interna até nossos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

8 

Geografia 
 

Gabarito 

 

1. E 

O Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção, em 1991. Ele possui a cláusula democrática, que 

funciona como uma ferramenta para reconduzir a situação de um membro, caso esse se afaste dos 

princípios democráticos. A Venezuela foi suspensa do bloco devido à grave crise política, econômica e 

social que afeta o país. 

 

2. C 

O Mercosul foi fundado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são considerados os membros 

plenos. Enquanto Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia são países associados. O Paraguai sofreu uma 

suspensão temporária, em 2012, e a Venezuela se encontra suspensa atualmente. 

 

3. C 

O Chile é o maior exportador de cobre mundial, o que ajuda a comprovar a citação de que a América 

Latina mantém sua função de fornecedora de matéria-prima para a economia mundial. O México e a 

Colômbia destacam-se na produção de petróleo. A Bolívia destaca-se na produção de carvão mineral, 

petróleo e manganês. E, por fim, o Uruguai possui uma economia pautada na agropecuária. 

 

4. A 

As Farc são uma organização terrorista de orientação marxista, em que o narcotráfico e a guerrilha são 

seus principais mecanismos de atuação. As divergências políticas e ideológicas entre Estado, forças 

guerrilheiras e grupos paramilitares dividiram a Colômbia em territórios de domínio militar desses 

agentes envolvidos. Em 2012, se iniciou um longo processo de negociações sobre o desarmamento das 

Farc e o processo de paz. 

 

5. Os motivos para o maior fluxo de imigrantes haitianos é que esse país enfrentou um grave terremoto, 

em 2010, que devastou boa parte da sua infraestrutura. O Brasil ficou responsável por liderar as Forças 

de Paz da ONU no Haiti, gerando uma maior aproximação social e cultural que, somada ao crescimento 

econômico do Brasil, atraiu muitos imigrantes haitianos, com oportunidades de trabalho na indústria e 

construção civil. Já a maioria dos fluxos migratórios, na segunda metade do século XX, foi de países 

subdesenvolvidos para países desenvolvidos. 

 

6. B 

A pequena integração entre os países da África deve-se ao subdesenvolvimento, dependência das 

exportações de commodities, infraestrutura precária, baixa diversificação da economia e diferenças 

socioculturais. 

 

7. C 

A descrição da vegetação corresponde à Floresta Latifoliada Equatorial. Essas florestas se encontram 

distribuídas ao longo da faixa latitudinal do Equador. No caso brasileiro, é denominada Floresta 

Amazônica. 

 

8. A 

Apenas as afirmativas I e III estão corretas. O Rio Nilo vem perdendo seu volume de água, principalmente 

devido às atividades agrícolas e pecuárias, além do abastecimento humano ao longo do seu curso. O 
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Nilo banha diversos países, como o Egito e a Etiópia, embora parte do seu curso esteja no Sudão. Sua 

foz forma um delta, e não um estuário. 

 

9. C 

A afirmativa IV é a única falsa, pois as desigualdades e os problemas sociais não foram resolvidos com 

o fim do apartheid. 

 

10. A 

A província de Darfur, no oeste do Sudão, foi palco de um movimento separatista entre cristãos e 

mulçumanos, resultante de uma disputa pelo controle de poços de petróleo. Esse conflito resultou na 

criação do Sudão do Sul, em 2010. 

 

11.  

a) Enquanto o Brasil fazia parte da colônia portuguesa, Cuba fazia parte da colônia espanhola, ambas 

existentes na época do mercantilismo afim de compor a renda das metrópoles europeias. 

b) A produção agroindustrial era voltada para o extrativismo da cana de açucar voltada para a 

exportação no mercado externo, ambas sob regime de monopólio.  

c) A ausência de políticas públicas adequadas para atender aquela população e garantir a reeinserção 

na economia de forma diferenciada gerou a intensa desigualdade social presente até os dias atuais. 

Após o fim da escravidão no Brasil, houve importação de mão de obra japonesa para trabalhar nas 

lavouras. 

 

12. O processo de colonização do México e Peru optou por contar com a numerosa população indígena 
para escravização da mão de obra para constituir grandes fazendas e garimpar a procura de ouro. Já 
Brasil e Caribe estavam inseridos na rota do tráfico negreiro e contaram com o genocídio da população 
tradicional nos seus territórios. Além disso foi necessário contar com a mão de obra escrava para a 
produção de açucar, café e algodão. 

 
 


