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01.  Na Guerra Fria, principalmente, nas décadas de 60, 70 e 80, a elite latinoamericana, seja a aristocrática ou a burguesa, passou a temer 
em demasia a expansão dos radicais movimentos da esquerda socialista. Como consequência, a cidadania foi colocada numa situação 
desprivilegiada em nome da ordem capitalista, cedendo espaço à implantação de ditaduras simultâneas de direita que pode ter como 
símbolo a chilena, do general Augusto Pinochet. Os casos de tortura foram em número alarmante, como foi o exemplo de Vladimir 
Herzog no Brasil. O capital internacional, principalmente o norte-americano, obteve liberdade para alargar suas taxas de lucro, já que 
os governos ditatoriais desestruturaram os grupos socialistas, bem como o nacionalismo trabalhista populista como o governo de João 
Goulart brasileiro ou o peronista argentino.

Resposta: B

02. A ideologia de Salvador Allende era socialista, por isso seu governo possuía um viés estatizante com cunho social entrando em choque 
com o empresariado nacional e com o grande capital internacional, principalmente o norte-americano e o inglês. Nesse período, a 
geopolítica mundial se baseava na Guerra Fria e no mundo ocidental, a esquerda socialista era brutalmente reprimida, por isso a CIA 
buscou se aliar a forças que buscavam a queda de Allende. Nessa realidade, o já conservador general Augusto Pinochet, que era o 
representante das forças armadas no governo traiu a presidência da república e retirou Salvador Allende do palácio “La Moneda”. 
O governo de Pinochet caracterizou-se por uma forte ditadura pró-Estados Unidos que elevou substancialmente a taxa de lucro das 
grandes empresas monopolistas, principalmente as ligadas à mineração.

Resposta: B

03. A questão possui uma forte tendência personalista, pois se concentra na fi gura do argentino Che Guevara, por isso tem uma casca 
conservadora. Che Guevara é uma referência na história da esquerda latino-americana ao entrar em choque com o imperialismo 
norte-americano na ilha cubana ligando-se à guerrilha em Sierra Maestra, bem como ao governo socialista de Fidel Castro. Foi morto 
liderando uma guerrilha na América do Sul se tornando um mito.

Resposta: C

04. A chegada do grupo de Fidel Castro e Che Guevara se deu em 1959 após o uso da guerrilha rural que destituiu o governo ditatorial de 
Fulgêncio Batista, que era aliado dos Estados Unidos. Como retaliação, o governo de John Kennedy tentou ocupar Cuba na fracassada 
invasão da baía dos porcos. A partir desse momento, Fidel e Che aproximam-se de Moscou, que envia inúmeros mísseis atômicos para 
a ilha, elevando a animosidade da Guerra Fria e provocando o isolamento de Cuba dos países da América, sendo inclusive expulsa 
da OEA. Che Guevara busca expandir o sistema guerrilheiro socialista na África e Bolívia, mas morto por forças bolivianas ligas à CIA. 
Durante o auge da União Soviética, a stalinista Havana manteve um promissor comércio com o leste europeu, favorecendo a criação 
de importantes reformas sociais que tornaram o povo cubano um oásis de Índice de Desenvolvimento Humano. 

Resposta: B

05. A classe dominante latinoamericana não estava satisfeita com o crescimento da demagogia assistencialista populista e não estava 
conseguindo evitar a ascensão do radicalismo socialista, que tinha como marco a revolução cubana. Nesse ambiente, setores da direita, 
como os militares e a oligarquia rural, passaram a estreitar suas relações com o imperialismo norteamericano, notadamente com o 
governo de Kennedy e de Nixon. Dentro dessa realidade, o conservadorismo se propagou e os grupos ligados à reforma agrária e ao 
sindicalismo urbano, comunista ou populista, foram perseguidos através de torturas, prisões arbitrárias, censura e fechamento de seus 
partidos, como o PTB varguista, na época de 64 liderado pelo presidente João Goulart e por Leonel Brizola.

Resposta: D
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