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Questão 1 - Na américa central Ístmica, a composição da população tem algumas particularidades, das quais se 

destaca: 

a) grande participação numérica dos negros, em especial na Nicarágua e Panamá 

b) elevada participação de mestiços mulatos, em especial na Costa Rica e Jamaica 

c) predominância de elementos indígenas, que resistiam à colonização 

d) população composta apenas por europeus sem processos de miscigenação 

e) forte presença de brancos na Costa Rica 

 

Questão 2 - (Puccamp) Considere as afirmações sobre o "Canal do Panamá".  

I. Para a construção do canal, os Estados Unidos estimularam e garantiram a independência do Panamá que se 

separou da Venezuela.  

II. A zona do canal polariza a economia do país, pois o comércio, os transportes e os serviços representam grande 

parte da renda panamenha.  

III. A utilização do canal representa uma economia de milhares de quilômetros de viagem para os navios.  

IV. A perda do canal do Panamá, pelos Estados Unidos, pode significar o fim de sua hegemonia sobre os países da 

América Central. Estão corretas  

 a) I e II  

b) I e III  

c) I e IV  

d) II e III  

e) III e IV 

 

https://www.colegioweb.com.br/geografia
http://www.infoescola.com/geografia/


Questão 3 - A urbanização que ocorre na América Latina é um fenômeno que se explica pelo: 

a) subdesenvolvimento das megacidades latino-americanas, principalmente do México 

b) processo de modernização do campo, que possibilitou aumento de postos de trabalho. 

c) processo migratório que ocorreu em direção às cidades de médio porte onde existem 

muitas ofertas de trabalho. 

d) desenvolvimento da atividade industrial que acabou gerando muitos postos de trabalho, 

atraindo uma numerosa mão-de-obra para as cidades. 

e) desenvolvimento das cidades latino-americanas, principalmente das metrópoles de países como Brasil, Venezuela 

e Colômbia. 

 

Questão 4 - Estudamos a economia da América Latina e podemos afirmar que essa economia: 

a) Teve sua expansão relacionada exclusivamente ao setor primário. 

b) Teve sua expansão relacionada exclusivamente ao setor de serviços. 

c) Teve seu processo de expansão relacionado ao desenvolvimento industrial, que acabou 

acontecendo de forma homogênea em todos os países. 

d) Apresenta um nível de industrialização reduzido a um pequeno grupo de países como Brasil, Argentina e México. 

e) Apresenta certo nível de industrialização, apesar do Estado não ter tido participação intensa no desenvolvimento 

industrial de alguns países como o Brasil por exemplo. 

 

Questão 5 - (Fuvest) A importância geopolítica do Canal do Panamá e o crescente fluxo de embarcações entre o 

Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico exigem melhorias na infra-estrutura desse canal. Assim, a responsabilidade 

por essas melhorias caberá  

a) ao conjunto dos países que compõem a CARICOM (Comunidade do Caribe), dado o montante de recursos 

necessários.  

b) ao próprio Panamá, provavelmente, uma vez que o domínio e o controle do Canal passaram para esse país a partir 

do ano 2000.  

c) aos EUA, pois é o país que tem o principal interesse geopolítico na região, além de manter o controle do Canal.  

d) ao governo panamenho em uma associação com a Colômbia e a Costa Rica, oferecendo, a tais países vizinhos, 

vantagens futuras no uso do Canal.  

e) à ONU, que, a partir de 2008, será a responsável pela gestão do Canal, em razão não só do aumento do fluxo 

internacional de mercadorias, mas também em virtude de sua importância geopolítica 

 

Questão 6 - (Pucrs) Responder à questão com base na leitura do mapa. 

O país destacado no mapa é o mais pobre do continente, tendo aproximadamente 80% da sua população vivendo 

abaixo da linha de pobreza. Seu nome é 

 

 

 

 

 

a) Cuba.  

b) Guatemala.  

c) Nicarágua.  

d) Jamaica.  

e) Haiti. 

 

 

 

 

 

Questão 7 - O que explica a ocorrência de frequentes abalos sísmicos no Peru e em outros países da porção 

ocidental da América Latina? 

 

Questão 8 - “A América é o continente de maior extensão no sentido norte-sul, Considerando as terras contínuas, ela 

se estende desde o paralelo 71° norte até o paralelo 56° sul, situação que, juntamente com outros fatores, possibilita 

a existência de vários tipos de clima (polar, frio, frio de alta montanha, temperado, semiárido, desértico, subtropical e 



equatorial). No sentido leste – oeste, a América se estende desde o meridiano 35° oeste, ou longitude 35° oeste, até 

o meridiano 165° oeste, ou longitude 165° oeste (considerando-se as terras contínuas e desconsiderando a 

Groenlândia). Entre os continentes ou terras emersas, a América coloca-se em segundo lugar em extensão 

territorial.”  

Diferencie as formas de regionalizar o continente americano e explique as características de cada tipo de 

regionalização. 

 

Questão 9 - (Cesgranrio - ADAPATADA) Esse país apresenta:  

- condições geográficas complexas, climas variados em função das altitudes, apesar de cortado pela linha equatorial;  

- vales de grandes rios encaixados na Cordilheira dos Andes; 

 - amplos litorais para os oceanos;  

- café e banana, como grandes exportações agrícolas;  

- uma faixa de território na bacia amazônica;  

- ferro e petróleo como recursos minerais.  

Pela descrição anterior, concluímos que se trata de qual país latino-americano? 

 

Questão 10 - (Unicamp- Adap.) Cuba passa atualmente por sérios problemas econômicos que estão quase 

paralisando as atividades produtivas do país. Quais as principais causas desses problemas e os setores mais 

afetados? 

Questão 11 - A colonização das Américas Espanhola e Portuguesa caracterizou-se por um processo que pode ser 

denominado colonização de exploração. Indique as características desse tipo de colonização. 

 

Questão 12 - Dois países latino-americanos possuem vários pontos em comum:  

- localizam-se na América Central;  

- sofreram interferência política e militar dos Estados Unidos;  

- foram colônias de exploração;  

- possuem economias baseadas no cultivo de cana-de-açúcar;  

- na década de 1990, muitos de seus habitantes tentaram migrar para os Estados Unidos em embarcações precárias.  

As diferenças, porém, estão retratadas no quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os quadros A e B correspondem respectivamente a quais países? 
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