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1. Leia o trecho de notícia a seguir: 

[...] O estado do Norte do Brasil ganhou o noticiário internacional ao tornar-

se refúgio para quem foge da crise econômica que assola o país vizinho. Enquanto as 

autoridades roraimenses reclamam da falta de apoio do governo federal para acolher 

os migrantes, estes relatam preconceito por parte dos brasileiros — e sofrem com a 

burocracia para regularizar sua documentação no país. 

DELFIM, Rodrigo Borges. Migrantes venezuelanos enfrentam preconceito e burocracia no Norte do Brasil. Global Voices, 

7 abr. 2017.Disponível em: <https://pt.globalvoices.org/2017/04/07/migrantes-venezuelanos-enfrentam- 

preconceito-e-burocracia-no-norte-do-brasil>. Acesso em: 13 out. 2018. 

No ano de 2018, o caso de migrantes venezuelanos com destino a Roraima se destacou pelas 
reações xenofóbicas recebidas pelos recém-chegados. Identifique qual foi a motivação desse 
fluxo populacional, destacando se os direitos garantidos pelas políticas migratórias foram 
assegurados no Brasil. 
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2. Leia e compare os trechos de notícias a seguir: 

Vinte anos após [primeiro] levante armado, zapatistas mantém região autônoma 

Em dezembro de 1994, os zapatistas ocuparam posições em 38 municípios no 

estado de Chiapas, declarando-os “autônomos e rebeldes”. Destes, 27 permanecem 

em poder dos zapatistas e são administrados pelas “Juntas de Bom Governo”, formadas 

por representantes populares.  

MELITO, Leandro. Vinte anos após levante armado, zapatistas mantém região autônoma. Portal EBC,27 dez. 2013.  

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/12/vinte-anos-apos-levante-armado- 

zapatistas-mantem-regiao-autonoma>. Acesso em: 13 out. 2018. 

MST ocupa prédio do Incra e cobra agilidade em assentamentos 

Outra reivindicação dos manifestantes é que se reponha o valor cortado no 

Orçamento da União para a reforma agrária. Em agosto, o governo anunciou cortes 

no Orçamento de 2016, para garantir o equilíbrio das contas públicas. 

MST ocupa prédio do Incra e cobra agilidade em assentamentos. Agência Brasil, 27 out. 2015.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-10/mst-ocupa-predio-do-incra-e-cobra- 

agilidade-em-assentamentos>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Os países da América Latina têm heranças históricas que, atualmente, refletem na organização de 
movimentos sociais que reivindicam seus direitos. Com base na leitura dos textos e em seus 
conhecimentos, indique qual a condição econômica histórica dos países da América Latina que 
levou à grande concentração de terras. 
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3. Leia o trecho de notícia a seguir: 

Ministro defende mais liberdade para que Brasil faça acordos fora do Mercosul 

Monteiro afirmou que o país precisa buscar a ampliação de acordos 

bilaterais, mas garantiu que essa estratégia não significa que o país “deprecie” as  

esferas multilaterais. Ele explicou que alguns temas, como a discussão em torno de 

subsídios agrícolas, precisam ser tratados em fóruns ampliados como a Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 

GONÇALVES, Carolina. Ministro defende mais liberdade para que Brasil faça acordos fora do Mercosul. Agência Brasil, 6 maio 2015. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-05/ministro-defende- 

revisao-do-mercosul-e-avancos-em-acordos-bilaterais>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, explique quais os objetivos da criação de grupos 
econômicos como o Mercosul. 
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4. Leia o trecho de notícia a seguir: 

Pobreza, falta de acesso a recursos básicos e até mesmo a falta de informação 

em relação ao descarte de resíduos por parte da população. Estes e outros inúmeros 

motivos contribuem para a má reputação de um país em relação a preservação e 

sustentabilidade.  

Levando em consideração algumas destas informações, as universidades 

americanas de Yale e Columbia criaram um ranking (Índice de Desempenho Ambiental 

– EPI) classificando as nações do planeta quanto ao seu desempenho em preservação 

ambiental e degradação dos recursos naturais, e, mais que isso, também agrega 

valores sociais, já que a falta de dinheiro e o mal investimento em recursos básicos 

agrava ainda mais a relação de um país ao uso do espaço natural. 

JESUS, Fernando Soares de. EPI – Conheça os 10 países com piores desempenhos em sustentabilidade.  

Geografia Opinativa, 6 fev. 2014, atualizado em 23 mar. 2017.Disponível em: <https://www.geografiaopinativa.com.br/ 

2014/02/epi-conheca-os-10-paises-com-piores.html>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Relacione os problemas citados no texto com a realidade dos países da América Latina, tendo em 
vista a situação histórica de exploração colonial europeia vivida por essa região. 
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5. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Imagem representativa da superfície da América do Sul vista à noite. 

Considerando que as áreas mais luminosas correspondem às áreas mais urbanizadas, estabeleça 
a relação dessas localizações com as características físicas (geomorfologia, clima, bioma) do 
continente sul-americano. 
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6. Leia o trecho a seguir: 

Gestão do Sistema Aquífero Guarani 

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é um corpo hídrico subterrâneo e  

transfronteiriço que abrange parte dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e 

do Uruguai. [...] Na parte brasileira estende-se a oito estados: Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo. O SAG tem características físicas, geológicas, químicas e hidráulicas específicas 

e complexas as quais foram estudadas pelo Projeto de Proteção Ambiental e  

Desenvolvimento Sustentável do SAG (2003-2009) e que fornecem as bases para o 

Programa Estratégico de Ação (PEA). 

[...] 

Em 2 de agosto de 2010, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o 

acordo sobre o Aquífero Guarani. Um dos objetivos é de ampliar os níveis de cooperação 

para um maior conhecimento científico sobre o Sistema Aquífero Guarani e a gestão 

responsável de seus recursos hídricos.  

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Aquífero Guarani –Gestão do Sistema Aquífero Guarani.  

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/8617-aqu%C3%ADfero-guarani> Acesso em: 13 out. 2018. 

Com base no teor do trecho destacado e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 

a) A água é um bem natural de grande importância para a sobrevivência humana, por esse 

motivo, quando há a descoberta de novas fontes de recursos hídricos, ocorrem disputas. 

b) A maior porcentagem da área do Aquífero Guarani fica em território brasileiro, portanto, a 

exploração da água poderia ser realizada mesmo sem fechar acordos internacionais. 

c) A inexistência de tratados ou leis internacionais que regulem o uso de recursos naturais 

causa disputas longas, podendo ser violentas ou pacíficas baseadas em acordos. 

d) O recurso hídrico não é superficial, por isso as demarcações de seus limites são difíceis de 

definir. No caso do SAG, a disputa entre países só terminou com a assinatura do acordo. 

e) O aquífero é uma importante fonte de recursos hídricos, porém, a preocupação com a sua 

contaminação por poluentes é menor do que no caso das reservas superficiais. 
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7. Leia o texto a seguir, que trata sobre a urbanização da América Latina: 

[...] a expansão das cidades da região foi limitada – e na maioria dos casos 

ocorreu de forma desordenada em comparação com outras regiões. Apesar da 

proximidade física resultante de contextos de alta concentração de empresas e  

famílias, as barreiras à expansão urbana e a consequente maior densidade populacional 

também podem ocasionar mais demoras devido ao congestionamento de veículos e 

níveis mais altos de poluição [...]. 

CRESCIMENTO urbano e acesso a oportunidades: um desafio para a América Latina. In:VARGAS, Juan; SANGUINETTI, Pablo (Coords.). 

Relatório de Economia e Desenvolvimento (RED) 2017. Banco de Desenvolvimento da América Latina, Resumo Executivo, p. 4. 

Disponível em:<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1100/RED2017-Resumo-

Portugues.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.  Acesso em: 13 out.2018.  

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 

a) Os grandes centros urbanos concentram parte significativa das atividades econômicas, mas, 

em razão de investimentos massivos, são bem atendidos por transporte público. 

b) As cidades da América Latina concentram a maior parte da atividade de serviços, por isso são 

cidades que atendem às necessidades de sua população, sem problemas de infraestrutura. 

c) O processo de urbanização provocou o crescimento em extensão das cidades da América 

Latina, o que é bom para o deslocamento de pessoas e mercadorias. 

d) A população que vive em áreas periféricas dos centros urbanos tem fácil acesso ao centro da 

cidade, tendo em vista o interesse dos empregadores em facilitar o acesso dos trabalhadores 

ao trabalho. 

e) A urbanização das cidades da América Latina apresentou como característica um processo 

rápido e desordenado, trazendo grandes problemas de infraestrutura. 
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8. Leia o texto a seguir: 

[...] muitas cidades da América Latina são caracterizadas pela prevalência de 

altos níveis de informalidade habitacional, que, juntamente com a informalidade do 

transporte público, limitam o acesso a oportunidades de emprego formal para uma 

grande porcentagem da população. 

CRESCIMENTO urbano e acesso a oportunidades: um desafio para a América Latina. In:VARGAS, Juan; SANGUINETTI, Pablo (Coords.). 

Relatório de Economia e Desenvolvimento (RED) 2017. Banco de Desenvolvimento da América Latina, Resumo Executivo, p. 9. 

Disponível em: <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1100/RED2017-Resumo-

Portugues.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.  Acesso em: 13 out.2018.  

Informalidade: que não está de acordo com as leis regulamentárias. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 

a) Os habitantes mais vulneráveis nas cidades latino-americanas são uma preocupação dos 

governos, o que faz diminuir a ocupação de terrenos em áreas de risco. 

b) Os países com produto interno bruto (PIB) menor não apresentam grande desenvolvimento, 

por isso as cidades são homogêneas, não sendo observada a desigualdade. 

c) As cidades da América Latina são reconhecidas pela desigualdade socioespacial, onde há áreas 

que recebem mais investimentos e áreas que recebem pouco investimento. 

d) As habitações informais, como é o caso de favelas, estão presentes nas cidades mais pobres 

da América Latina. 

e) As habitações informais estão presentes nas áreas mais afastadas do centro, já que a grande 

densidade demográfica dificulta espaços vazios que possibilitem a ocupação informal. 
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9. Leia o texto a seguir: 

O Tratado da Bacia do Prata, assinado em Brasília, no dia 23 de abril de 1969, 

e em vigor desde 14 de agosto de 1970, é o instrumento jurídico imaginado por 

Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai, para institucionalizar a exploração 

integrada, racional e harmônica do vasto sistema hidrográfico, que se expande na 

região centro-meridional do Continente sul americano. 

VILLELA, Anna Maria. O Tratado da Bacia do Prata. Revista de Informação Legislativa, Brasília,v.21, n.81, jan./mar. 1984, p.147. 

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/186298/000406291.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Considerando que o rio Paraná é um dos principais da rede hidrográfica da Bacia do Prata, 
assinale a alternativa correta. 

a) O Tratado da Bacia do Prata teve resultado significativo na proteção da água como recurso 

natural, principalmente na questão do controle de poluentes domésticos. 

b) A economia sul-americana utiliza a água como recurso para produzir energia elétrica e 

executar atividades econômicas de maneira sustentável, pois reconhece sua importância.  

c) Os países pertencentes à porção sul do continente americano são subdesenvolvidos e, por 

isso, apresentam as mesmas características nas atividades econômicas. 

d) A hidrelétrica de Itaipu é exemplo do uso da água, já que produz energia elétrica por meio de 

um acordo assinado entre Brasil e Uruguai. 

e) O Brasil, com o maior PIB entre os países da América do Sul, tem forte influências econômica 

e diplomática no continente, estando presente na maioria dos acordos de cooperação. 
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10. Observe a tabela e o gráfico que seguem: 

Valor do PIB em Bilhões de dólares- 2017 

Países Brasil Cuba México Argentina 

PIB 2 056 87,1 1 150 638 

Elaborado com base em: The world Bank. World DevelopmentIndicators 2017. Washington, D.C., 2018.  

Disponível em: <http://wdi.worldbank.org/tables>. Acesso em: 21 set. 2018. 

 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Contribuição dos setores econômicos para o produto interno bruto (PIB) em % em 2017 

 
Elaborado com base em: The world Bank. World DevelopmentIndicators 2017. Washington, D.C., 2018.  

Disponível em: <http://wdi.worldbank.org/tables>. Acesso em: 21 set. 2018. 

Com base nos dados e em seus conhecimentos sobre a economia desses países, assinale a 
alternativa correta. 

a) A atividade agropecuária, ainda que com destaque na economia dos países da América Latina, 

é a que menos contribui para o PIB, variando entre 3 e 6 bilhões de dólares. 

b) A Argentina tem a agropecuária bem desenvolvida, porém as atividades industrial e de serviços 

não têm muito destaque, com pouco investimento para o setor. 

c) O turismo em Cuba é o grande responsável pela influência do setor de serviços na economia. 

d) O setor agrícola, em larga escala no Brasil com a presença de alta tecnologia, é responsável 

por abastecer o mercado interno de consumo de alimentos. 

e) A atividade agrária em Cuba é sustentada pela produção de banana, a maior produção  

do mundo. 
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