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01. Na segunda metade do século XIX praticamente todas as colônias espanholas e portuguesas na América tinham conquistado sua 
autonomia política, rompendo o Pacto Colonial imposto pelas antigas metrópoles ibéricas. Todavia, o período foi marcado pela expansão 
da industrialização para vários países europeus, que passaram a disputar mercados nos vários continentes, em especial na Ásia e na 
África, onde foi imposta uma dominação colonial. Na América Latina, foram implantadas novas formas de domínio econômico, através 
especialmente da introdução de empresas e indústrias estrangeiras em setores diversos, como transportes, energia e alimentação.

 Resposta: C

02. Quando a independência foi ofi cializada na América Latina, os camponeses promoveram inquietações sociais, pois a estrutura 
concentradora de renda mantinha-se viva, pois os latifúndios e a república censitária foram confi rmadas no cotidiano dos novos países. 
A aristocracia saiu vitoriosa na luta pelo poder e, consequentemente, a independência contribuiu para a manutenção da “plantation” 
e para tornar a América Latina mercado consumidor das indústrias inglesas.

 Resposta: A

03. A história do México na luta pelo fi m do Pacto Colonial foi interessante, pois foi defl agrada por setores camponeses oprimidos tanto 
por Madri, como pela elite latifundiária colonial chamada de “criollos”. A população humilde teve o apoio de parte do clero, que 
discordando das orientações europeias se curvou aos gritos da miséria e passou a proclamar uma independência integrada a um 
suposto governo radical. Essa proposta foi duramente reprimida e grande parte de seus líderes foi condenada à morte.

 Resposta: E

04. O primeiro país a implantar a independência foram os Estados Unidos através de um processo elitista que manteve a burguesia do norte 
e os aristocratas do sul no poder através de uma república presidencialista censitária e iluminista. O segundo país na luta emancipatória 
foi o Haiti, entretanto este país se aproximou das ideias radicais e populares jacobinas oriundas da Revolução Francesa, implantando 
a abolição e discutindo a reforma agrária numa afronta à plantation das oligarquias latino-americanas, que obviamente trataram de 
isolar o Haiti. Já a independência  cubana teve forte infl uência de Washington, que através da Emenda Platt e do Big Stick impôs seu 
imperialismo em havana, mantendo a elite criolla açucareira e produtora de fumo no poder. A crítica efetiva cubana aos Estados Unidos 
e à aristocracia somente ocorrerá na revolução em 1959, liderada por Fidel Castro e Che Guevara.

 Resposta: C

05. A questão trata da independência da América Espanhola, principalmente acerca de seus líderes “criollos” em suas respectivas áreas de 
luta. José Francia foi um representante dos interesses paraguaios que expulsou os interesses espanhóis e não permitiu a intromissão das 
forças argentinas. Francisco Miranda buscou, sem sucesso, a libertação da Venezuela, entretanto inspirou futuros combatentes como 
Simon Bolivar. O’Higgins ajudou a consolidar o Estado chileno ao liderá-lo logo no momento da independência, mas que renunciou 
à presidência para evitar convulsões entre a elite. Itúrbide foi um general que conseguiu unir as forças segregacionistas para evitar a 
recolonização do México, pois a Espanha buscou na década de 20 do século XIX, o recolonizar. Sucre, ao lado de Simon Bolivar liderou 
inúmeras batalhas pela independência de regiões do norte da América do Sul e implantou a república na Bolivia.

 Resposta: E

06. O ideal de independência de Simon Bolívar se aproximava da aristocracia criolla, dona da plantation, quando o discurso era o da 
própria independência, entretanto quando Bolívar afi rmava que a unifi cação política seria um pré-requisito para o desenvolvimento das 
antigas colônias que ao se fundirem num só país teria força o sufi ciente para não mais permitir o imperialismo estrangeiro. Contudo, 
apesar de defender os privilégios latifundiários da aristocracia, Bolívar se viu isolado, politicamente, porque o latifundiário defendia a 
manutenção da descentralização administrativa em inúmeros países com eram, em geral, as fronteiras das antigas colônias.

 Resposta: D

07. O autoritarismo dos caudilhos foi criado no intuito de manter os privilégios e a exploração da aristocracia sobre a massa camponesa, 
que de tempos em tempos gritava por reforma agrária.

 Resposta: E

08. A luta pela independência da América Espanhola foi dirigida pela elite oligárquica “criolla” que buscou em movimentos e ideologias 
inspiração para promover a separação em relação à Espanha, mas que mantivesse a exploração interna com a “plantation” realçando 
a grande concentração latifundiária, o trabalho compulsório e a monocultura voltada para a exportação. O Iluminismo é uma ideologia 
que permite a segregação popular ao defender a república estruturada na propriedade privada e no voto censitário que dirigiu a 
mentalidade dos partidos girondino e do pântano na revolução francesa, bem como as elites do norte e do sul (escravocrata) dos 
Estados Unidos na guerra pela independência.

 Resposta: D
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Resolução – História III

09. No século XIX, a França industrializou-se e passou a concorrer com a Inglaterra por mercado consumidor. Como consequência, o 
exército napoleônico invadiu os países europeus durante o bloqueio continental. Essa atitude da França tinha o objetivo de minar o 
mercado britânico; entretanto, ao invadir os países ibéricos, Napoleão enfraqueceu a coroa espanhola, juntamente com o aparato de 
repressão metropolitano sobre as colônias, como os “chapettones”. A partir dessa realidade, os colonos liderados pela aristocracia 
“criolla” lutaram, vitoriosamente, pela independência. As questões das fronteiras europeias propostas pelo Congresso de Viena, 
bem como as guerras pelas unifi cações germânica e italiana, não tiveram infl uência decisiva acerca da história da América Latina; já 
a questão Monroe relacionou-se com a independência da América Latina e com o imperialismo norte-americano, país que já estava 
independente no século XIX.

 Resposta: A

10. O processo de independência da América Latina foi fortalecido quando as forças militares francesas invadiram a Espanha e desarticularam 
a estrutura de exploração colonial mercantilista na própria metrópole. Como consequência, as colônias acumularam forças para 
enfrentar a enfraquecida repressão espanhola.

 Resposta: B
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