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1. (Unesp 2017)  No movimento de Independência 
atuam duas tendências opostas: uma, de origem 
europeia, liberal e utópica, que concebe a América 
espanhola como um todo unitário, assembleia de 
nações livres; outra, tradicional, que rompe laços com a 
Metrópole somente para acelerar o processo de 
dispersão do Império. 

(Octavio Paz. O labirinto da solidão, 1999. Adaptado.)  
 
 
O texto refere-se às concepções em disputa no 
processo de Independência da América Latina. Tendo 
em vista a situação política das nações latino-
americanas no século XIX, é correto concluir que  
a) os Estados independentes substituíram as rivalidades 

pela mútua cooperação.    
b) os países libertos formaram regimes constitucionais 

estáveis.    
c) as antigas metrópoles ibéricas continuavam 

governando os territórios americanos.    
d) o conteúdo filosófico das independências sobrepôs-

se aos interesses oligárquicos.    
e) as classes dirigentes nativas foram herdeiras da 

antiga ordem colonial.    
   
2. (Unesp 2017)  Os deuses disseram entre si depois de 
criar o homem: “O que os homens comerão, oh deuses? 
Vamos já todos buscar o alimento.” Enquanto isso, as 
formigas vermelhas estavam colhendo e carregando os 
grãos de milho que traziam de dentro do Tonacatepetl 
(Montanha do Sustento). O deus Quetzalcoatl encontrou 
as formigas e lhes disse: “Digam-me, onde vocês 
colheram os grãos de milho?”. Muitas vezes lhes 
perguntou, mas as formigas não quiseram responder. 
Algum tempo depois, as formigas disseram a 
Quetzalcoatl: “Lá.” E apontaram o lugar. Quetzalcoatl se 
transformou em formiga negra e as acompanhou. Desse 
modo, Quetzalcoatl acompanhou as formigas vermelhas 
até o depósito, arranjou o milho e em seguida o levou a 
Tamoanchan (moradia dos deuses e onde o homem 
havia sido criado). Ali os deuses o mastigaram e o 
puseram na nossa boca para nos robustecer. 
 

Apud Eduardo Natalino dos Santos. Cidades pré-
hispânicas do México e da América Central, 2004. 

 
 
O texto asteca  
a) promove a divulgação das qualidades nutricionais do 

milho para o fortalecimento dos guerreiros 
mesoamericanos.    

b) oferece uma explicação mítica para a importância do 
milho na base da alimentação dos povos 
mesoamericanos.    

c) demonstra sustentação histórica e claro 
desenvolvimento de pensamento lógico e racional.    

d) procura justificar o fato de apenas os governantes 
dos povos mesoamericanos poderem exercer 
atividades agrícolas.    

e) revela a influência das fábulas europeias na 
construção do imaginário dos povos 
mesoamericanos.    

   
3. (Fgv 2016)  O poeta canta: 
 
“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família 
selvagem.” (Pablo Neruda). 
Talvez não seja inútil partir desses versos para tentar 
perceber por que elementos – que encarados em seu 
conjunto, constituem um mecanismo – foi possível a 
conquista da América. 
(Ruggiero Romano, Mecanismos da Conquista Colonial. 

1973. Adaptado 
 

 
Sobre o trecho citado, é correto afirmar que a conquista 
espanhola da América  
a) diferenciou-se muito da praticada pelos portugueses 

no Brasil, porque houve a instituição de pequenas 
propriedades rurais, a produção essencialmente 
voltada para o mercado interno e, ao mesmo tempo, 
uma política indigenista que privilegiou a catequese e 
condenou todas as formas de exploração do trabalho 
indígena, estabelecendo o trabalho assalariado para 
as atividades produtivas; mas a ausência de 
alimentos fez a fome prevalecer entre os colonos.    

b) contou com muitas condições facilitadoras, caso da 
organização social das sociedades indígenas, 
produtoras de excedentes agrícolas e acostumadas 
com o trabalho de exploração extrativista mineral; 
mas, por outro lado, os religiosos espanhóis 
defendiam a necessidade da escravidão indígena a 
fim de que os nativos da América percebessem a 
importância da fé religiosa e do temor a Deus para a 
construção de laços familiares estáveis e moralmente 
aceitos.    

c) foi organizada pelas elites coloniais, representadas 
pelos criollos, que criaram vários mecanismos de 
exploração do trabalho indígena, prevalecendo a 
condição escrava, porque, ainda que os preceitos 
jurídicos explicitassem a qualidade dos nativos de 
homens livres, cada morador adulto de aldeias era 
obrigado a oferecer a metade dos dias do ano de 
trabalho nas propriedades agrícolas, sempre com o 
irrestrito apoio das congregações religiosas, 
especialmente a dos jesuítas.    

d) constitui-se como um organismo, no qual se 
articularam a superioridade bélica do colonizador, 
exemplificada pelo uso do cavalo; a existência de 
alguns mitos religiosos que precederam a presença 
espanhola na América, caso das profecias que 
garantiam a chegada iminente de novos deuses ou 
de calamidades; e uma considerável modificação nas 
formas de organização das sociedades nativas 
americanas, materializada na imposição de novas 
formas e ritmos de trabalho.    

e) esteve sempre muito ameaçada pela dificuldade em 
obter mão de obra farta, porque as guerras entre os 
povos nativos eram constantes e geravam muitas 
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mortes e, além disso, porque havia uma pressão 
importante de vários setores da Igreja Católica para 
que os indígenas só fossem deslocados às frentes de 
trabalho depois da formação catequética, que 
demorava alguns anos e retirava dos índios a 
motivação para as atividades mais rudes, caso da 
extração da prata.    

   
4. (Fuvest 2016)  Somos produto de 500 anos de luta: 
primeiro, contra a escravidão, na Guerra de 
Independência contra a Espanha, encabeçada pelos 
insurgentes; depois, para evitar sermos absorvidos pelo 
expansionismo norte-americano; em seguida, para 
promulgar nossa Constituição e expulsar o Império 
Francês de nosso solo; depois, a ditadura porfirista nos 
negou a aplicação justa das leis de Reforma e o povo se 
rebelou criando seus próprios líderes; assim surgiram 
Villa e Zapata, homens pobres como nós, a quem se 
negou a preparação mais elementar, para assim utilizar-
nos como bucha de canhão e saquear as riquezas de 
nossa pátria, sem importar que estejamos morrendo de 
fome e enfermidades curáveis, sem importar que não 
tenhamos nada, absolutamente nada, nem um teto 
digno, nem terra, nem trabalho, nem saúde, nem 
alimentação, nem educação, sem ter direito a eleger 
livre e democraticamente nossas autoridades, sem 
independência dos estrangeiros, sem paz nem justiça 
para nós e nossos filhos. 
 

“Primeira declaração da Selva Lacandona” (janeiro de 
1994), in Massimo di Felice e Cristoval Muñoz (orgs.). A 

revolução invencível. Subcomandante Marcos e 
Exército Zapatista de Libertação Nacional. Cartas e 

comunicados. São Paulo: Boitempo, 1998. Adaptado. 
 
 
O documento, divulgado no início de 1994 pelo Exército 
Zapatista de Libertação Nacional, refere-se, entre outros 
processos históricos, à  
a) luta de independência contra a Espanha, no início do 

século XIX, que erradicou o trabalho livre indígena e 
fundou a primeira república na América.    

b) colonização francesa do território mexicano, entre os 
séculos XVI e XIX, que implantou o trabalho escravo 
indígena na mineração.    

c) reforma liberal, na metade do século XX, quando a 
Igreja Católica passou a controlar quase todo o 
território mexicano.    

d) guerra entre Estados Unidos e México, em meados 
do século XIX, em que o México perdeu quase 
metade de seu território.    

e) ditadura militar, no final do século XIX, que devolveu 
às comunidades indígenas do México as terras 
expropriadas e rompeu com o capitalismo 
internacional.    

   
5. (Fgv 2015)  Em 1776, foi declarada a emancipação 
política dos Estados Unidos. Comparando o processo 
de independência estadunidense com outros casos na 
América, podemos afirmar que  

a) a independência dos Estados Unidos foi pacífica, 
semelhante ao processo brasileiro e diferente do 
restante da América espanhola, caracterizado pelas 
guerras contra forças metropolitanas.    

b) a escravidão não foi abolida pelo governo dos 
Estados Unidos no momento da independência 
política, de maneira semelhante ao que ocorreu no 
Brasil e na maior parte da América Latina.    

c) ao contrário do caso brasileiro e latino-americano, a 
independência dos Estados Unidos foi liderada pelas 
camadas populares da sociedade colonial.    

d) a instauração de repúblicas democráticas é um traço 
comum entre o processo de emancipação política dos 
Estados Unidos e o das outras nações do continente 
americano.    

e) ao estabelecer a sua independência, os líderes 
estadunidenses imediatamente concederam direito de 
voto às mulheres, o que não ocorreu no Brasil e 
tampouco no restante da América Latina.    

   
6. (Unesp 2015)  Era o fim. O general Simón José 
Antonio de La Santísima Trinidad Bolívar y Palacios ia 
embora para sempre. Tinha arrebatado ao domínio 
espanhol um império cinco vezes mais vasto que as 
Europas, tinha comandado vinte anos de guerras para 
mantê-lo livre e unido, e o tinha governado com pulso 
firme até a semana anterior, mas na hora da partida não 
levava sequer o consolo de acreditarem nele. O único 
que teve bastante lucidez para saber que na realidade 
ia embora, e para onde ia, foi o diplomata inglês, que 
escreveu num relatório oficial a seu governo: “O tempo 
que lhe resta mal dá para chegar ao túmulo.” 
 
MÁRQUEZ, Gabriel García. O general em seu labirinto, 

1989. 
 
O perfil de Simón Bolívar, apresentado no texto, 
acentua alguns de seus principais feitos, mas deve ser 
relativizado, uma vez que Bolívar  
a) foi um importante líder político, mas jamais 

desempenhou atividades militares no processo de 
independência da América Hispânica.    

b) obteve sucesso na luta contra a presença britânica e 
norte-americana na América Hispânica, mas jamais 
conseguiu derrotar os colonizadores espanhóis.    

c) defendeu a total unidade das Américas, mas jamais 
obteve sucesso como comandante militar nas lutas 
de independência das antigas colônias espanholas.    

d) teve papel político e militar decisivo na luta de 
independência da América Hispânica, mas jamais 
governou a totalidade das antigas colônias 
espanholas.    

e) atuou no processo de emancipação da América 
Hispânica, mas jamais exerceu qualquer cargo 
político nos novos Estados nacionais.    

   
7. (Espm 2015)  Em dezembro de 1824, Bolívar enviou 
nota circular aos governos americanos convidando-os a 
se reunir.  
Quase dois anos depois reuniu-se o Congresso do 
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Panamá. 
 
(Rubim Aquino. História das Sociedades Americanas) 
 
 
Quanto ao Congresso do Panamá, citado no texto, é 
correto assinalar:  
a) propôs a manutenção da escravidão;    
b) recebeu decidido apoio da Inglaterra, pois esta 

atuava para evitar qualquer intervenção da Santa 
Aliança no continente americano;    

c) sugeriu um Tratado de União, Liga e Confederação 
perpétua entre os Estados hispano-americanos;    

d) foi um completo sucesso, pois recebeu decidido 
apoio do Brasil e da Argentina;    

e) pretendeu organizar uma força militar para repelir a 
intervenção francesa no México, que instaurara a 
monarquia de Maximiliano de Habsburgo.    

   
8. (Unicamp 2014)  Desde o período neolítico, os povos 
de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas 
agrários próprios aproveitando as condições naturais de 
seus habitats e do conhecimento adquirido e transmitido 
entre os membros da comunidade. 
 
Assinale a alternativa que estabelece corretamente a 
relação entre o povo habitante de uma determinada 
área, o sistema produtivo por ele desenvolvido, as 
condições naturais aproveitadas e os produtos 
cultivados.  
a) Egípcios; uso da irrigação e drenagem; planícies 

úmidas e férteis dos rios Tigres e Eufrates; arroz e 
café.    

b) Incas; uso de terraços com técnicas de curvas de 
nível e irrigação de vales; aproveitamento dos 
altiplanos andinos; batata e milho.    

c) Chineses; uso intensivo dos terraços das altas 
montanhas; planalto de Anatólia no extremo leste da 
Ásia; café e cacau.    

d) Mesopotâmicos; uso de cultivos de inundação e de 
regadio; vales férteis dos rios Ganges e Amarelo; 
cana-de-açúcar e feijão.    

   
9. (Unesp 2014)  Sobre as lutas pela independência na 
América Hispânica, é correto afirmar que  
a) contaram com participação política e militar direta dos 

Estados Unidos e da Alemanha, interessados em 
ampliar sua presença comercial na região.    

b) tiveram claro caráter popular, expresso na realização, 
após a emancipação, de reformas sociais profundas.    

c) impediram a modernização das economias coloniais 
e reduziram a participação dos países da região no 
comércio internacional.    

d) asseguraram a manutenção da unidade territorial e 
impediram a fragmentação política da região.    

e) foram controladas, na maior parte dos casos, pelas 
elites criollas, embora tenham contado com 
participação popular.    

   
10. (Unesp 2013)  Leia. 

 
É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo 
Mundo uma única nação com um único vínculo que 
ligue as partes entre si e com o todo. Já que tem uma 
só origem, uma só língua, mesmos costumes e uma só 
religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo 
que confederasse os diferentes Estados que haverão de 
se formar; mas tal não é possível, porque climas 
remotos, situações diversas, interesses opostos e 
caracteres dessemelhantes dividem a América. 
 

(Simón Bolívar. Carta da Jamaica [06.09.1815]. Simón 
Bolívar: política, 1983.) 

 
O texto foi escrito durante as lutas de independência na 
América Hispânica. Podemos dizer que,  
a) ao contrário do que afirma na carta, Bolívar não 

aceitou a diversidade americana e, em sua ação 
política e militar, reagiu à iniciativa autonomista do 
Brasil.    

b) ao contrário do que afirma na carta, Bolívar combateu 
as propostas de independência e unidade da América 
e se empenhou na manutenção de sua condição de 
colônia espanhola.    

c) conforme afirma na carta, Bolívar defendeu a unidade 
americana e se esforçou para que a América 
Hispânica se associasse ao Brasil na luta contra a 
hegemonia norte-americana no continente.    

d) conforme afirma na carta, Bolívar aceitou a 
diversidade geográfica e política do continente, mas 
tentou submeter o Brasil à força militar hispano-
americana.    

e) conforme afirma na carta, Bolívar declarou diversas 
vezes seu sonho de unidade americana, mas, em sua 
ação política e militar, reconheceu que as diferenças 
internas eram insuperáveis.    

   
11. (Unesp 2012)  O caudilhismo é um fenômeno 
político hispano-americano do século XIX, que se 
associa  
a) à resistência contra o intervencionismo norte-

americano, sobretudo nas áreas do Caribe e América 
Central.    

b) às guerras civis entre unitários e federalistas durante 
o processo de formação dos Estados nacionais.    

c) aos pensadores liberais que lutaram pela 
emancipação política e econômica do continente.    

d) às lideranças militares que atuaram nas guerras de 
independência e defenderam a unificação do 
continente.    

e) ao temor, manifesto sobretudo na região do Prata, de 
que o Império brasileiro avançasse militarmente para 
o sul.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
A América Espanhola optou pelo segundo tipo de 
independência descrito no texto, aquele que levou à 
fragmentação da Colônia em várias Repúblicas. 
Analisando os novos países latino-americanos surgidos 
com a independência podemos notar uma série de 
continuidades do período colonial, como as 
desigualdades sociais e a dependência econômica 
externa.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
O milho era a base da alimentação dos povos pré-
colombianos. No texto, sua importância é destacada 
através de um relato mítico-religioso, associando seu 
consumo ao trabalho dos deuses.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão 
remete à conquista espanhola na América entre 1520-
1550. A poesia de Pablo Neruda “A espada, a cruz e a 
fome iam dizimando a família selvagem” significa a 
superioridade bélica dos europeus que possuem armas 
de fogo, a conquista espiritual através da religião com a 
imposição do catolicismo e presságios indígenas que 
preconizavam a chegada de deuses e o trabalho 
compulsório imposto pelos brancos europeus sobre os 
nativos modificando as formas tradicionais de produção 
e organização social. A dominação espanhola sobre a 
América alterou violentamente o destino da civilização 
asteca e dos demais povos pré-colombianos. Os 
europeus saquearam riquezas, dizimaram seus 
habitantes e destruíram culturas.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Entre 1846 e 1848, México e EUA se enfrentaram na 
chamada Guerra Mexicano-Americana. Desse 
enfrentamento, resultou-se a perda de quase 50% do 
território mexicano para americanos e franceses.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
EUA e Brasil, em comum, não aboliram a escravidão no 
momento da emancipação política. Nos EUA o trabalho 
escravo foi abolido após a Guerra de Secessão e no 
Brasil foi abolido na crise do Segundo Reinado, em 
1888.   
 
Resposta da questão 6: 

 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão 
remete ao processo de independência da América 
Espanhola no início do século XIX. O texto do grande 
escritor Gabriel García Márquez aponta para o libertador 
da América Espanhola Simón Bolívar. Bolívar, o 
libertador, foi um exemplo típico dos ideais da elite 
criolla. Nascido na Venezuela, republicano, comandou a 
luta pela libertação da América Espanhola com apoio da 
Inglaterra e Estados Unidos, partindo da Venezuela e do 
Peru em direção ao sul, defendendo uma América do 
Sul livre, unida e forte. Embora Simón Bolívar tivesse 
um papel político e militar fundamental no processo de 
independência da América Espanhola, não chegou a 
governar a totalidade das antigas colônias espanholas. 
Morreu em 1830, aos 47 anos de idade, frustrado em 
seu ideal de unificação. Desta forma, Gabriel García 
Márquez enalteceu de forma exagerada os feitos do 
grande líder, deve ser relativizada sua importância 
histórica. As demais alternativas estão incorretas.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
A questão remete ao Congresso do Panamá realizado 
em meados de 1826. Logo após os principais países da 
América Espanhola realizarem a independência, Simon 
Bolívar convidou as lideranças políticas para o 
Congresso do Panamá para articular uma Confederação 
Hispano-Americana, ou seja, um grande país de língua 
espanhola. Porém a proposta fracassou, pois muitas 
lideranças não compareceram ao evento devido às 
diferenças regionalistas e particularidades entre as 
regiões.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
Utilizando técnicas de irrigação baseadas no uso de 
terraços de água, os Incas, nos planaltos andinos, 
tinham sua economia baseada na produção de 
excedentes. Seus principais produtos eram a batata e o 
milho.   
 
Resposta da questão 9: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. A sociedade na 
América Espanhola no período colonial era formada 
pelos chapetones (espanhóis que vinham para a colônia 
assumir cargos políticos), os criollos (descendentes de 
espanhol que nasceram na América, possuíam terras e 
escravos, ou seja, tinham poder econômico) e as 
camadas inferiores compostas por índios, negros e 
mestiços constituindo a grande maioria da população. A 
elite criolla com apoio da Inglaterra liderou o processo 
de independência da América Espanhola com apoio das 
camadas populares. As demais alternativas estão 
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incorretas. Não teve apoio da Alemanha e EUA. Com a 
independência não teve reformas sociais profundas. 
Com a independência, a América Espanhola se 
fragmentou em diversas Repúblicas. A questão poderia 
ser mais bem elaborada através de um bom texto ou 
uma imagem caracterizando o período.   
 
Resposta da questão 10: 
 [E]  
 
Os ideais de unidade latino-americana de Simon Bolívar 
representam o “pan-americanismo”, que passou a ser 
chamado de bolivarismo, pois o líder da independência 
da Venezuela foi um dos seus mais destacado defensor. 
As lutas contra a dominação espanhola e o 
reconhecimento dos interesses imperialistas da 
Inglaterra – a grande potência da época – 
impulsionaram a visão de que a unidade seria a melhor 
forma política para o desenvolvimento independente das 
novas nações.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
O caudilhismo foi um fenômeno político tipicamente 
latino americano, principalmente nos países de língua 
espanhola, após a independência e num primeiro 
momento reflete a luta pela organização do Estado, com 
maior ou menor centralização política, expressa em 
maior ou menos autonomia às províncias. A luta pelo 
poder nas nações recém-formadas envolveu grandes 
proprietários, que comandaram exércitos pessoais 
formados nas guerras de independência e que 
buscavam o controle da nação através da força e de 
laços de fidelidade. A concentração de poderes nas 
mãos de um líder local representava o reforço do poder 
pessoal e do papel de sua região na economia do país.    
 
 
   
 


