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01. O confl ito de interesses entre o Chile e a Bolívia, em torno da região do Atacama, território potencialmente rico em recursos minerais, 
desencadeou uma guerra conhecida pela expressão “Guerra do Pacífi co”. O antagonismo entre ambos os países foi acirrado quando 
o estadista boliviano Hilarión Daza decretou protecionismo contra os produtos chilenos, desencadeando forte reação de companhias, 
como a Antofagasta Nitrate & Reiway Company, que boicotou o pagamento da sobretaxa, sob a ameaça boliviana de confi sco das 
suas propriedades, deliberação declarada em 1878, ocasionando a ocupação de Antofagasta por duzentos soldados chilenos. Desse 
modo, a Bolívia declarou guerra ao Chile, em março de 1879, contando com o apoio do Peru que, inicialmente entrou no processo 
para fi ns diplomáticos. O confl ito teve ações militares em áreas terrestre e naval, tendo, inclusive a participação de imigrantes chineses 
que lutaram ao lado dos chilenos.

 Resposta: D

02. O texto deixa claro que Simon Bolívar recuou na sua proposta inicial de liderar um processo emancipatório que desembocasse numa 
unifi cação política entre as antigas colônias espanholas, formando um vasto e poderoso país que não fi caria subalterno a nenhum 
outro tipo de exploração externa, que era o objetivo da Inglaterra e da França. Esse recuo se deve às pressões da elite aristocrática 
criolla que desejava a criação de inúmeros pequenos Estados para que o poder regional dessas oligarquias tivesse maior infl uência. 
Como consequência, a América Espanhola possui uma vasta quantidade de países prejudicando uma política centralizada num só 
bloco favorecendo o poder norte-americano e europeu. A idéia de unifi cação foi, recentemente, proposta pelo ex-presidente da 
Venezuela Hugo Chávez, mas, novamente, freneticamente criticada. A tentativa de união se dá através de blocos econômicos como 
o MERCOSUL, contudo a infl uência do Brasil é avassaladora não fi cando o bloco essencialmente de cultura espanhola.

 Resposta: E

03. A emancipação dos países da América Espanhola foi efetivada quando o exército napoleônico, liderado por Junot, invadiu Portugal 
desestruturando a nobreza lusitana levando-a fugir para o Brasil sob a liderança do regente D. João. Entretanto, nesse processo, as 
forças napoleônicas ocuparam a Espanha destruindo o poder colonial dos “chapettones” que unidos ao exército espanhol explorava 
a sociedade latino-americana. Com a derrota da Espanha, a repressão colonial recuou e a oligarquia “criolla” liderou o processo de 
independência abafando os interesses populares do “pueblo” como a reforma agrária e o voto universal, já que manteve o latifúndio 
e a grande desigualdade social. É importante ressaltar que o Congresso de Viena buscou anular as plataformas burguesas liberais 
divulgadas pela Revolução Francesa e pelo governo napoleônico,  esse conservadorismo pode ser visto pela tentativa de recolonização  
por parte da Santa Aliança, entretanto o mundo ocidental já estava entrando na fase do capitalismo imperialista e o Antigo Regime 
foi, paulatinamente, destruído no século XIX.

 Resposta: D

04. Durante o processo de independência da América Espanhola, foram poucas as forças militares, como a de Simon Bolívar, que tinham 
um cunho político que ultrapassava as antigas fronteiras entre as inúmeras colônias. Uma grande parte das tropas possuía líderes 
regionais compostos pela elite criolla que buscava fortalecer seu domínio no âmbito local, consequentemente a política unionista, 
ou seja, de centralização administrativa num único país, entrou em decadência durante as próprias manifestações pela emancipação. 
A política da Doutrina Monroe não era perseguida nas Antilhas, já que os colonos viam Washington como um aliado contra Madri, 
principalmente os cubanos. Quanto à questão platina, o único espaço territorial, oriundo da Espanha, no qual o Brasil tinha infl uência 
política era a Cisplatina (Uruguai), já a Argentina desejava dominar o Paraguai.

 Resposta: B

05. A má distribuição das terras, com uma concentração inaceitável, e o latifúndio improdutivo são as marcas registradas do panorama 
sul-americano, determinante do quadro de subnutrição endêmica de nossa população. A evolução histórica do Sistema Colonial, com 
as sesmarias e as capitanias hereditárias, legou a herança perversa e cruel.

 Resposta: C
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