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1. A campanha de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos tinha como slogan “Torne a 
América grande outra vez!”. Com base no slogan e considerando que Trump emprega o termo 
“América” como sinônimo de Estados Unidos, aponte duas características do governo Trump. 

 

 

 

 

2. Observe a foto a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Representantes dos países-membros do Mercosul em 2017. 

A imagem mostra o encontro dos chefes de Estado durante cúpula do Mercosul em 2017.  

a) Aponte ao menos um benefício obtido pelos países-membros desse bloco.  
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b) Cite outro tratado ou bloco econômico estabelecido no continente americano. 

 

 

 

 

3. O poderio e a influência dos Estados Unidos se fazem sentir em grande parte do mundo. Aponte 
um exemplo dessa influência na esfera:  

a) cultural. 

 

 

 

 

b) econômica ou industrial. 

 

 

 

 

4. A Colômbia enfrenta um grande problema social, que também é muito noticiado em relação 
ao México. 

a) Aponte qual é esse problema. 

 

 

 

 

b) Identifique o tipo de ação que tem sido estabelecida para o seu combate. 
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5. Observe o trecho do Boletim Cubano de 1906. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Boletim Cubano de 1906, que apresenta alguns materiais necessários  
à produção e ao processamento da cana-de-açúcar. 

Considerando a atividade econômica de que trata a imagem, explique a atenção dada pelo governo 
cubano a esse tipo de produção agrícola até hoje, citando ao menos um uso desse produto. 
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6. Leia o trecho a seguir. 

Cuba alcançou o recorde de 4 milhões de turistas em 2016, um avanço de 13% 

em relação ao ano anterior. O aumento do número de visitantes dos Estados Unidos e 

da Europa é um dos principais responsáveis por essa estatística. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/cuba-bate-recorde-turistas-em-2016-com-4-milhoes-

de-visitantes>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Após análise do texto e considerando a atividade econômica citada, aponte quais são os principais 
setores da economia cubana e suas características. 

 

 

 

 

 

7. Os países da América Latina conheceram, neste início de século, uma redução da pobreza durante 
praticamente uma década. No entanto, nos últimos anos, esse processo de diminuição no número 
de pobres foi interrompido. Os governos desses países se deparam com outros desafios, exceto: 

a) o nível de excelência no setor de transportes, em decorrência das significativas melhorias 

infraestruturais neste setor. 

b) favorecer a preservação das identidades das culturas locais, como as dos povos indígenas. 

c) conciliar a exploração dos recursos naturais com a conservação da natureza. 

d) ampliar as redes de esgoto e água encanada e o sistema de coleta de lixo. 
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8. Leia o texto a seguir. 

Entre 2005 a 2010, a China conquistou o primeiro lugar nas exportações em 

âmbito mundial e se tornou o segundo maior importador, atrás apenas dos Estados 

Unidos […]. Nesse contexto, o país asiático passou a ser um dos maiores parceiros 

comerciais de países da América do Sul, com destaque para o Brasil.  

Disponível em: <www.cetem.gov.br/component/k2/item/download/2160_fa8b1be511c076cd862fe87ee61c01f1>.  

Acesso em: 23 out. 2018. 

A América Latina produz muito mais cobre do que a China. Contudo, as exportações chinesas  
de cobre refinado representam mais que o dobro das latino-americanas no mercado 
internacional. Identifique de que maneira o país consegue ultrapassar a América Latina na 
exportação desse produto. 

a) A China possui acordos internacionais mais vantajosos do que os estabelecidos pelos países 

latino-americanos. 

b) A China, por ter cobre em abundância, consegue comercializá-lo em valores mais baixos do 

que os demais produtores. 

c) A China importa o mineral bruto e investe em tecnologias para as etapas de refinação e 

fundição, agregando valor ao produto.  

d) A China conta com mais mão de obra, otimizando os processos produtivos e, assim, ocupando 

maior espaço na economia mundial. 
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9. Observe a imagem a seguir. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Nova York, Estados Unidos. 

A cidade representada na imagem exerce grande influência na economia dos Estados Unidos, que 
é muito dinâmica. Esse dinamismo se dá, entre outros motivos, pelo(a): 

a) ausência de outras superpotências mundiais que ameacem efetivamente a supremacia dos 

Estados Unidos. 

b) elevado grau tecnológico, a boa infraestrutura de transportes e um grande mercado de consumo 

nos Estados Unidos. 

c) independência estadunidense de outras economias, o que faz com que o país não dependa 

das relações com outros. 

d) foco na produção cultural, científica e industrial para o desenvolvimento e aprimoramento do 

comércio interno somente. 
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10. Observe a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Parte da fronteira entre Estados Unidos e México. 

Nas áreas de fronteiras entre esses dois países, no território mexicano, são encontradas  
unidades de muitas indústrias estadunidenses. Um benefício disso para as empresas dos Estados 
Unidos é a(o): 

a) aumento da migração mexicana.  

b) existência de impostos mais baixos. 

c) intercâmbio cultural entre os países. 

d) presença de mão de obra especializada. 


