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01. A diplomacia norte-americana, em relação ao seu domínio imperialista sobre a América Latina, buscou se aproximar das antigas 
aristocracias dos criollos defendendo repúblicas liberais onde através de mecanismo eleitorais excludentes, como o voto de cabresto 
ou censitário, marginaliza a população humilde das tomadas de decisões governamentais. Entretanto, com a elevação da radicalização 
dos movimentos de oposição de camponeses ou urbanos, a elite oligárquica perdeu o controle do Estado mostrando a fragilidade do 
liberalismo em manter a exploração social. Essa realidade incutiu medo em Washington, principalmente porque, em 1959, a guerrilha 
popular cubana, inspirada na revolução socialista maoísta, expulsou da ilha o governo ditatorial pró-Estados Unidos de Fulgêncio Batista. 
O novo governo de Fidel Castro e de Che Guevara promoveu reformas que agradaram a população pobre como a reforma agrária, 
o que poderia levar o restante da população latino-americana a destruir suas oligarquias, bem como o imperialismo ianque, inclusive 
fortalecendo o Kremlin.  As decisões da CIA e do governo de John Kennedy como a de destruir o socialismo cubano invadindo a ilha 
através da baía dos porcos se mostraram inefi cazes. Consequentemente, os Estados Unidos passaram a criar um gigantesco boicote 
a Cuba, criando condições, inclusive de ser expulsa da OEA.

Resposta: D

02. Na virada do século XX para o XXI, a América Latina fi cou inserida na Ordem Mundial da globalização e, paulatinamente, as aberturas 
políticas foram sucedendo as ditaduras, bem como a maior integração ao capitalismo internacional deu a sensação de diminuição 
da pobreza e de inserção popular ao mercado consumidor. Essa realidade não foi consolidada em Cuba devido à ditadura do Partido 
Comunista, liderada pela família Fidel, e aos resquícios do excelente padrão de vida do povo no auge da Guerra Fria.

Resposta: E

03. No quartel inicial do século XXI, líderes que afi rmavam pertencerem ao movimento popular ganharam inúmeras eleições através 
de gigantescas críticas aos governos corruptos e inefi cientes das antigas elites. Contudo, o texto transmite a mensagem de que os 
mandatos populistas mantiveram a corrupção e os desmandos de outrora. Essa realidade seria camufl ada por discursos demagógicos.

Resposta: A

04. As duas revoluções possuíam forte apelo popular, entretanto, a mexicana não se enquadra na ideologia socialista, mas no radicalismo 
agrário proposto por Zapata na luta contra a ditadura aristocrática de Porfírio Díaz; vale salientar que o governo liberal mexicano de 
Madero não possuía ligação com o imperialismo norte-americano, por isso foi derrubado num golpe de estado. A Revolução Cubana se 
inspirou na luta armada maoísta na forma de guerrilha rural que, com a orientação de Fidel Castro e Che Guevara, derrubou a ditadura 
de Fulgêncio Batista em 1959.

Resposta: E

05. A grande fonte de riqueza da Venezuela é a extração e a exportação de petróleo que gera uma grande fonte de divisas. Na virada 
do milênio, o preço do petróleo ainda estava alto o que fortalecia o cacife do presidente esquerdista venezuelano Hugo Chávez que 
percebeu que a entrada do seu país no MERCOSUL poderia fortalecer seu projeto bolivariano de integração da América do Sul. Hugo 
Chávez compõe um conjunto de presidentes latino-americanos que estão no espectro da esquerda como Lula e Dilma no Brasil, 
Michelle Bachelet no Chile, Evo Morales na Bolívia, que inclusive devido ao discurso nacionalista prejudicou multinacionais brasileiras,  
Rafael Correa no Equador, José Mujica no Uruguai etc. O presidente colombiano Álvaro Uribe possui uma ideologia que se aproxima 
do neoliberalismo que pode, inclusive, ser observada na diplomacia mexicana ao compor o NAFTA como Estados Unidos e Canadá.

Resposta: E

06. Em 1973, o governo socialista de Salvador Allende foi deposto por um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet que iniciou 
uma ferrenha ditadura de direita, apoiada pelos Estados Unidos, com marcantes momentos de torturas que mostram claramente 
a perseguição à cidadania. A queda de Pinochet levou o Chile a reintegrar-se ao mundo da democracia com os presidentes eleitos 
democraticamente como Patrício Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet e Sebastián Piñera, que mantiveram a economia 
dentro de espectro do neoliberalismo. É importante ressaltar que Bachelet é fi liada ao partido socialista, mesmo agrupamento político 
de Allende, que foi deposto por Pinochet, e que Piñera era defensor de Pinochet. A história recente da Venezuela viu a ascensão ao 
poder por parte de Hugo Chavez, que misturou discursos considerados, por muitos, como socialistas com atitudes demagógicas e 
populistas. Devido à política de nacionalização e ao clamor esquerdista de aproximação com Cuba e da ex-URSS, além do apoio a 
países como Irã e a Líbia de Kadafi , foi profundamente criticado pelos Estados Unidos, apesar de exportar petróleo para Washington, 
e pela burguesia nacional.

Resposta: B

07. No século XX, as estruturas político-oligárquicas rurais argentinas sofreram um grande revés quando subiu ao poder na Casa Rosada o 
populista Perón, que iniciou um governo baseado na demagogia com forte apelo populista através de um discurso urbano, que apesar 
de apoiar a pecuária e a agricultura, incentivou a industrialização e a modernidade no Estado Argentino. Vale ressaltar que apesar da 
exploração operária persistir, o trabalhismo inspirado no fascismo italiano ludibriou o proletariado numa espécie de “paz social”.

Resposta: A
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08. As concepções retratadas nos murais representam a força do pueblo na primeira imagem, enquanto na segunda se percebe a liderança 
do representante da elite na elaboração da constituição. Conclui-se que as forças revolucionárias populares de Zapata e de Pancho 
Villa foram essenciais para a radicalização da revolução, porém perderam espaço para a burguesia liberal, e posteriormente para a 
própria oligarquia.

Resposta: A

09. O Haiti recebeu a expedição comandada por Cristóvão Colombo, que estava navegando sob a bandeira da Espanha, mas fi cou colonizado 
pela França. O Haiti foi a segunda nação a promover e se emancipar (a primeira foi os Estados Unidos), e possuiu um programa ideológico 
radical e popular por se aproximar dos ideais jacobinos. Contudo, a opressão imperialista francesa e norte-americana, juntamente aos 
governos ditatoriais e corruptos, como os dos Duvaliers, destruiu a economia. Atualmente, a anarquia foi reprimida devido à entrada 
de forças da ONU lideradas pelo Brasil e Paquistão, contudo sem acabar com o altíssimo grau de pobreza.

Resposta: D

10. Uma das primeiras revoltas contra a ordem mundial do neoliberalismo foi o movimento neozapatista que, liderado pelo guerrilheiro 
subcomandante Marcos, buscou disseminar a reforma agrária na pobre região do sul mexicano de Chiapas, aproximando-se dos ideais de 
Zapata, que também buscou defender os interesses indígenas e do “pueblo” no início do século XX. O Exército Zapatista de Libertação 
Nacional teve o apoio da população carente do sul do México e de grupos antiglobalização europeus que viam o subcomandante 
Marcos como um líder que preencheria o vácuo deixado por Che Guevara. Contudo, com o avanço inexorável da globalização e da 
repressão do governo, o neozapatismo foi diminuindo sua intensidade.

Resposta: A
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