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1. (Ufpe) 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 do 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. (Cesgranrio) O "peronismo", fenômeno político que surge na Argentina na década de 1940, 
pode ser identificado como: 

a) a variante argentina do fascismo europeu, tendo nas classes médias sua principal base 
social; 

b) mais um dos regimes ditatoriais da tradição caudilhista latino-americana e identificado com 
as populações rurais; 

c) uma tendência demagógica e oportunista, voltada para o desenvolvimento do operariado 
em bases nacionalistas; 

d) uma forma de "populismo", apoiada nos setores mais novos do proletariado urbano e nas 
camadas inferiores das classes médias; 

e) uma ditadura popular de novo tipo, uma vez que contava com o apoio do campesinato e 
dos operários pobres. 

 
 
3. (Vunesp-1996) "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 Rossi)  
 
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.  
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4. (Unirio) Ao longo das décadas de 70 e 80, deste século, diversos conflitos marcaram a América 
Latina em sua participação nos acontecimentos recentes do mundo contemporâneo. Sobre esses 
conflitos, é correto afirmar-se que no(a): 

a) Panamá, em 1989, a posse de Manuel Noriega, aliado politicamente aos Estados Unidos, 
permitiu o cancelamento do acordo firmado anteriormente entre esses países, o qual previa 
a devolução da "zona do canal" à soberania panamenha. 

b) Caribe, as intervenções militares norte-americanas encerram-se com a adoção da política 
de defesa dos direitos humanos durante a presidência de Jimmy Carter nos Estados 
Unidos, entre 1977-1980. 

c) Chile, a coalizão de forças operárias e camponesas lideradas pelo líder socialista Salvador 
Allende derrubou, em 1973, o regime militar que há décadas governava o país. 

d) Nicarágua, a Revolução Sandinista, em 1979, vitoriosa contra a ditadura de Anastácio 
Somoza, instituiu um governo de tendência socialista apoiado pelo regime cubano, 
desestabilizando politicamente a América Central. 

e) Argentina, a reconquista das Ilhas Malvinas (Falklands) após a vitória na guerra contra a 
Inglaterra, em 1982, ampliou a base popular do governo militar, favorecendo sua 
permanência no poder até os dias atuais. 

 
 
5. (Fgv) A "Aliança para o Progresso" foi: 

a) um tratado de comércio entre os países latino-americanos para a ampliação do intercâmbio 
industrial através das reduções das barreiras alfandegárias entre eles; 

b) um acordo de cooperação do governo norte-americano do presidente Robert Kennedy com 
os governos asiáticos visando à independência econômica de seus países; 

c) uma ação do governo norte-americano em direção ao apaziguamento dos nacionalismos e 
das guerrilhas da América Latina, através de estímulos à modernização; 

d) uma aliança econômica e militar dos EUA com os países latino-americanos visando 
derrubar o governo comunista de Fidel Castro em Cuba; 

e) uma aliança de países europeus visando a formação da Comunidade Econômica Européia. 
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