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Exercícios sobre a América Latina no século XX 
11 

out 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A história dos países latino-americanos, apesar de distinta, tem muito em comum. Assinale a alternativa 

que confirma este enunciado: 

a) O atraso na industrialização tornou essa região dependente dos fornecedores externos de bens 

de produção, o que conduziu a um crescente endividamento externo. 

b) A industrialização da América Latina deu-se de forma homogênea, acompanhando as conjunturas 

de crescimento econômico dos Estados Unidos. 

c) As migrações internas entre países da América Latina têm contribuído para uma história comum 

de desenvolvimento tecnológico. 

d) As guerras de independência na América Latina foram simultâneas contra as metrópoles e, na 

metade do século XIX, todas as nações haviam se transformado em repúblicas livres da escravidão. 

e) A economia dos países da América Latina está voltada para o seu próprio mercado interno. 

2. Sobre a Revolução Cubana, é incorreto afirmar que: 

a) Fidel Castro comandou um ataque ao Quartel de Moncada em 1953, sendo preso e só anistiado 

em 1955. 

b) Do México, Fidel Castro organizou junto com Che Guevara uma invasão a Cuba em 1956. 

c) Em Cuba governava o ditador Fulgência Batista, que sem nenhum apoio dos EUA lutou contra os 

revolucionários cubanos. 

d) Fidel Castro e Che Guevara organizaram nas montanhas de Sierra Maestra um movimento 

guerrilheiro que cresceu rapidamente. 

e) Em 1959, Fidel Castro implantou um regime político baseado no nacionalismo e na expropriação 

de terras dos proprietários estrangeiros. 

3. As tensões na América Central, no final dos anos 1970, podem ser exemplificadas através da: 

a) Revolução no Haiti de 1979, quando a Frente de Libertação Nacional, aliada às minorias negras, 

coloca no poder os representantes dos setores militares nacionalistas, e da Revolução 

Hondurenha. 

b) Revolução Nicaraguense de 1978 e da Guerra Civil Salvadorenha de 1980, que coloca no poder, 

sob a tutela da URSS, os partidários da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. 

c) Revolução Nicaraguense de 1978, que coloca a Frente Sandinista de Libertação Nacional no poder 

após a queda de Somoza, e da Guerra Civil Salvadorenha de 1980. 

d) Revolução Cubana que institucionaliza o socialismo após a derrota de Fulgêncio Batista e da 

Revolução Nicaraguense. 

e) Revolução Cubana que promove a implantação do socialismo na América Latina através do mito 

Che Guevara e da Revolução Antilhana. 
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4. hamos nos tornado estrangeiros em nosso próprio país': essa fórmula, a história a encontrou várias 

vezes, palavra por palavra. Foi dita primeiramente por Gandhi, depois por Pham Quynh, um dos 

conselheiros de Bao Dai, em 1945, quando os japoneses comunicaram que se substituíram à 

administração francesa. Foi proferida também pelos árabes na Argélia, por volta de 1952: como os 

vietnamitas, eles já não gozavam das liberdades fundamentais. Ouvimo-la igualmente entre os 

mexicanos-americanos no Novo México, no Arizona, etc., tratados por Washington como estrangeiros 

imigrados, quando na verdade estavam em sua terra de um lado e outro da fronteira demarcada em 

1848, no momento em que os norte-americanos anexaram as três ex-províncias mexicanas. Ouvimo-la 

hoje na Amé  
FERRO, Marc. História das Colonizações: das Conquistas às Independências, Séculos XIII a XX. São Paulo: Cia das Letras, 

1996. p. 274. 

O trecho acima citado permite perceber o sentimento dos povos colonizados frente a seus 

dominadores, o que teria motivado a luta de inúmeros movimentos chamados de libertação nacional, 

inclusive na América Latina no século XX. A tática de guerrilha foi utilizada em muitos momentos dessas 

lutas, tendo como uma de suas características: 

a) o foquismo, que consistia no combate em focos revolucionários a partir de algumas regiões 

urbanas ou rurais, sendo vista a luta armada como única forma de combater os regimes a que se 

opunham. 

b) a luta de massas, através da qual os movimentos armavam um enorme contingente populacional 

para enfrentar os regimes que pretendiam combater. 

c) a mescla da luta armada com a luta parlamentar, já que havia um pouco de liberdade política nos 

países em que ocorreram esse tipo de luta, sendo utilizado o parlamento como espaço de 

propaganda política. 

d) o foquismo, que consistia em criar focos de insubordinação no seio das Forças Armadas com o 

objetivo de desmantelar as estruturas militares oficiais para a tomada do poder 

5. Um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na Argentina após 1976, no Uruguai e no 

Chile, depois de 1973, na Bolívia quase ininterruptamente, no Peru, de 1968 até 1979, no Equador, de 

1971 a 1978". 
                                                                                                                   Clóvis Ross 

Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção que marcaram a trajetória 

político-institucional dos países latino-americanos, indicados no texto. 

a) Dissolução de partidos e sindicatos, com objetivo de estabelecer uma nova ordem democrática e 

popular. 

b) Domínio político das organizações guerrilheiras. 

c) Extinção dos partidos políticos, intervenção nos sindicatos e suspensão das eleições diretas. 

d) Política externa alinhada automaticamente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ao 

bloco do Leste. 

e) Formação de uma frente parlamentar, para revisão constitucional. 

6. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares 

que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil (e do Paraguai 

de Stroessner), foi a vez da Argentina (1966), Bolívia (1966 e 1971), Uruguai e Chile (1973) e Argentina 

(novamente, em 1976). Em todos os casos se instalaram ditaduras civil-militares (em menor ou maior 

medida) com base na Doutrina de Segurança Nacional e tendo como principais características um 

anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças 

Armadas e a definição de fronteiras ideológicas.  
PADRÓS, E. S. et al. Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985): história e memória. Porto Alegre: 

Corag, 2009 (adaptado). 

Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar 

a 

a) modificação de limites territoriais.    

b) sobrevivência de oficiais exilados.    

c) interferência de potências mundiais.    

d) repressão de ativistas oposicionistas.    

e) implantação de governos nacionalistas.    
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7. Observe a imagem 

 
Luiz Koshiba e Denise M. F. Pereira. "Américas: uma introdução histórica". São Paulo: Atual, 1992. p. 271 

A foto é um exemplo da popularidade do governo que exerceu a influência mais duradoura na 

Argentina contemporânea: Juan Domingo Perón e sua esposa Evita. Essa popularidade, de Perón e 

Evita 

a) baseou-se na política assistencialista que garantia aos camponeses uma maior participação nas 

decisões relacionadas à legislação trabalhista. 

b) baseou-se na doutrina justicialista que procurava conciliar legislação trabalhista para os 

descamisados com os interesses do grande capital no país. 

c) baseou-se na política paternalista que contribuía para a formação de associações de trabalhadores 

autônomos e sem intervenção do Estado. 

d) apoiou-se na política nacionalista que procurava internacionalizar a economia para promover a 

modernização e reduzir a pobreza do país. 

e) apoiou-se na doutrina liberal que favorecia uma política independente e eqüidistante do 

comunismo e do capitalismo. 

8. A ditadura militar chefiada por Pinochet foi um dos regimes políticos mais brutais da história da América 

Latina. Os militares caçavam os opositores políticos como se fossem animais. Qualquer suspeito de ser 

militante socialista ou comunista era preso e barbaramente torturado. 
Mario Schmidt 

Dentre as razões para a implantação da Ditadura de Augusto Pinochet podemos indicar: 

a) a firme decisão do governo dos Estados Unidos em deter a qualquer custo o que parecia ser "o 

avanço do comunismo internacional" promovido pela Revolução Sandinista na Nicarágua. 

b) a crise política desencadeada pela vitória do candidato populista do Partido Justicialista, Juan 

Domingos Perón, que pretendia fortalecer os sindicatos e aumentar os salários dos trabalhadores. 

c) a deposição do general Manuel Antônio Noriega, acusado de ter ligações com o tráfico 

internacional de drogas. 

d) a não aceitação por parte de grandes empresários e do governo norte-americano das reformas 

sociais e econômicas realizadas pelo governo socialista de Salvador Allende. 

e) o auto golpe promovido pelo presidente Alberto Fujimori, que fechou o Congresso e tomou em 

suas mãos todos os poderes nacionais, ignorando a constituição e anulando direitos. 
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9. Leia o texto abaixo. 

"O par de interlocutores legítimos estava formado: de um lado o povo, a quem se apelava como fonte 

e base do governo e que era identificado na população de trabalhadores corporativamente 

hierarquizada; de outro, o Estado, corporificado funcional e pessoalmente na figura do presidente 

Getúlio Vargas." (GOMES, Ângela de C. "A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira 

entre o público e o privado".  
SCHWARCZ, Lilia M. (org.) "História da Vida Privada no Brasil". Vol. 4:Contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998, p.525.) 

A partir da citação acima, assinale a alternativa que indica corretamente as relações mantidas, no 

contexto do trabalhismo, entre a população trabalhadora no Brasil e o presidente Vargas. 

a) As campanhas destinadas aos trabalhadores enfatizavam a necessidade de organização em torno 

dos sindicatos e partidos políticos, principais interlocutores do Presidente. 

b) As liberdades políticas permitiam o estabelecimento, durante o Estado Novo, de uma permanente 

negociação entre os trabalhadores e o governo através do Parlamento. 

c) O sindicalismo corporativo era combatido pelo governo, pois permitia a livre expressão das lutas 

de classes e dos conflitos no interior da sociedade brasileira. 

d) A ideologia do Estado Novo pretendia estabelecer uma ligação direta entre o governante e o 

povo, por meio de cartas, programas de rádio e outros mecanismos de comunicação. 

e) Getúlio Vargas fazia chegar até a população, por meio dos programas "A Voz do Brasil", 

mensagens de estímulo à organização sindical livre, combatendo assim o comunismo. 

10. A chamada "Crise dos Mísseis", de 1962, que levou as relações Washington - Moscou a um ponto crítico 

no contexto da Guerra Fria, foi resultante 

a) da aproximação entre o governo de Fidel Castro e a URSS. 

b) do escândalo político internacional conhecido como Watergate. 

c) do fim da política continental norte-americana da "Aliança Para o Progresso". 

d) da afirmação do stalinismo na política interna da URSS. 

e) do avanço do macarthismo no Congresso norte-americano 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a  

A industrialização na América Latina se deu tardiamente, se comparado aos Estados Unidos, Japão e 

alguns países da Europa, como Inglaterra e a Alemanha. Deste modo, muitos segmentos industriais antes 

de alcancem alguma autonomia dependeram da importação de produtos externos. 

2. c 

A resistência de Batista à guerrilha de Sierra Maestra contou com forte apoio estadunidense, já que o país 

tinha grandes investimentos em Cuba. 

3. c 

Na Nicarágua e em El Salvador ocorreram lutas políticas internas que questionaram na prática a influência 

dos EUA na região, em 1979 e 1980, respectivamente. Por terem sido lutas armadas, de guerrilhas, os 

países tornaram-se foco de tensão na América Central. 

4. a 

Com o foquismo, os guerrilheiros pretendiam fixar-se em pontos específicos dos territórios nacionais, 

estreitando laços com a população local, arregimentando pessoas para as guerrilhas e, dessa forma, 

garantindo apoio popular para o enfrentamento dos governos que pretendiam combater. 

5. c 

Nesse período, muitos países da América Latina foram marcados por golpes militares e pela instituição 

de regimes ditatoriais. 

6. d 

A Operação Condor foi uma articulação político-militar internacional firmada entre países da América do 

Sul a partir da segunda metade da década de 1970. Entre esses países, estavam Argentina, Uruguai, Chile, 

Paraguai, Bolívia e Brasil, à época em que neles prevaleciam regimes políticos comandados por militares. 

O objetivo da operação era debelar estruturas de organizações político-revolucionárias de orientação 

comunista a partir do compartilhamento de informações dos sistemas de inteligência e da ação conjunta 

das forças de repressão desses países. 

7. b 

Os elementos paternalistas e nacionalistas de Juan Perón se articulavam num governo repressor que não 

aceitava protestos públicos e aniquilou a oposição política através de um sistema unipartidarista.  
8. d 

Em 1970 o Chile elegeu Salvador Allende, em função da união da esquerda em uma chapa chamada 

Unidade Popular. Allende promoveu então uma política nacionalista de esquerda no país, nacionalizando 

as empresas estrangeiras. Foi a insatisfação com tais medidas que Pinochet, apoiado pelos Estados 

Unidos, deu o golpe que iniciou a ditadura chilena. 

9. d 

O corporativismo varguista gerou também o controle direto da imprensa e da propaganda, primeiro por 

meio do DNP (Departamento Nacional de Propaganda) e depois por meio do DIP (Departamento de 

Informação e Propaganda). Esse controle tinha o objetivo não só de limitar o acesso à informação e privar 

a sociedade de liberdade de expressão, mas também criar uma cultura de culto à personalidade de 

Getúlio Vargas, isto é, estabelecer vínculos personalistas e paternalistas. 

10. a 

-se do maior momento de 

tensão entre as duas grandes superpotências políticas e militares da época, Estados Unidos e União 

Soviética; tensão esta gerada pela instalação de mísseis balísticos nucleares, por parte da URSS, em solo 

cubano (portanto, próximo do território estadunidense). 

 


