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América Latina Contemporânea 
 
1. (Cesgranrio) A eleição de Salvador Allende no Chile em 1970 constitui-se um acontecimento 
específico atípico no panorama geral da América Latina. Sua política de governo se caracterizava 
por ser:  

a) Nacionalista, com exclusão dos membros da Guarda Nacional - bastião de poder no 
governo anterior.  

b) Liberal, com livre importação de produtos manufaturados.  
c) Isolacionista no contexto continental, com pressões militares e econômicas por parte dos 

Estados Unidos.  
d) Democrática, com amplo respaldo popular e de grupos esquerdistas cristãos.  
e) Reformista, com privatização dos bancos estatais e manutenção da reforma agrária 

iniciada anteriormente. 
 

 
2. (Fuvest) A Revolução Mexicana de 1910, do ponto de vista social, caracterizou-se  

a) pela intensa participação camponesa.  
b) pela aliança entre operários e camponeses.  
c) pela liderança de grupos socialistas.  
d) pelo apoio da Igreja aos sublevados. 
e) pela forte presença de combatentes estrangeiros.  

 
 
3. (Pucmg) São efeitos político-econômicos do colapso do socialismo soviético sobre Cuba, 
EXCETO:  

a) O retrocesso dos avanços sociais, pondo a perder as grandes conquistas dos 
trabalhadores.  

b) O estrangulamento econômico, levando o governo a adotar o racionamento de produtos 
básicos.  

c) A defesa do regime, conduzindo as autoridades a posições drásticas como "socialismo ou 
morte".  

d) O declínio do comércio, comprometendo o principal produto de exportação da ilha, o 
açúcar. 

e) A manutenção da cúpula governamental, preservando o poder carismático do líder Fidel 
Castro.  

 
 
4. Os governos de Getúlio Vargas (2ª fase) e João Goulart, no Brasil, Perón na Argentina e 
Lázaro Cárdenas no México, de claro caráter populista tiveram que buscar iniciativas para a 
solução de dois problemas fundamentais. São eles:  

a) Distribuição de renda e, fundamentalmente, reforma urbana; 
b) Industrialização e controle sobre os trabalhadores;  
c) Resistência ao nazi-fascismo e distribuição de renda;  
d) Intimidar os pelegos sindicais e, fundamentalmente, coibir o capital estrangeiro;  
e) Acelerar a reforma agrária e destituir o poder pelego dos sindicatos. 
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5. (Ufsm) Que crise(s) internacional(is) impediu(ram) o governo Kennedy de fazer uma "revolução 
pacífica", ou seja, executar os propósitos da "Aliança para o Progresso"?  
 
I. O episódio da Baía dos Porcos, quando exilados cubanos, treinados nos EUA, tentaram 
derrubar Fidel Castro.   
 
II. A escalada do Vietnã, quando Kennedy mandou "conselheiros militares" ajudarem o governo 
pró-ocidental de Saigon.  
 
III. A crise dos Mísseis, em 1962, quando os EUA descobriram que a URSS instalava bases de 
lançamento em Cuba, o que levou as relações soviético-americanas a ponto crítico. Está(ão) 
correta(s)  

a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
 
6. (Cesgranrio) No período que se estende da década de 30 até o pós-guerra, diversos países da 
América Latina passaram por transformações de suas estruturas políticas, econômicas e sociais. 
Como resultado dessas transformações identificamos o surgimento de movimentos reformistas 
sociais e a emergência de governos populistas em diversos países latino-americanos. Assinale a 
opção que se relaciona corretamente com essa fase do Populismo. 

a) Enfraquecimento político e social das organizações e representações sindicais e do 
operariado urbano. 

b) Exclusão do operariado da legislação trabalhista, criada nesse período, que privilegiava os 
segmentos médios urbanos e industriais. 

c) Monopólio dos grupos empresariais privados no processo de industrialização da América 
Latina. 

d) Crise do Estado oligárquico baseado nos modelos econômicos agroexportadores. 
e) Fortalecimento dos partidos políticos ideologicamente constituídos em oposição aos 

movimentos nacionalistas. 
 

 
7. 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 
 
1. D 
2. A 
3. A 
4. B 
5. E 
6. D 
7. A 

 
 


