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América Latina Contemporânea: México e 
Cuba 
 
1. (FGV) A Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, teve como principal característica: 

a) A mobilização popular por meio de manifestações de massas e a organização de seguidas 
greves gerais que interromperam as atividades econômicas de Cuba 

b) A prática do “foquismo”, com grupos armados que se dedicavam à luta armada 
caracterizada pela tática de guerrilhas. 

c) A mobilização internacional por meio de campanhas que denunciavam o desrespeito aos 
direitos humanos por parte do governo cubano. 

d) A intervenção soviética, que enviou tropas de apoio aos revolucionários e bombardeou 
bases do governo cubano. 

e) A vitória eleitoral dos revolucionários no pleito de 1958 e a gradativa implementação de 
medidas socializantes por Fidel Castro. 

 
 
2. (UERJ) Quem foi Fulgêncio Batista?  

a) Mártir da luta pela Independência de Cuba, inspiração dos revolucionários cubanos.  
b) Pai de Fidel Castro.  
c) Presidente cubano apoiado pelos Estados Unidos, expulso pelos revolucionários.  
d) Líder da Cooperativa de Plantadores de Cana de Açúcar de Cuba.  
e) Abolicionista cubano. 

 
 
3. (UFF) "A Revolução Cubana era tudo: romance, heroísmo nas montanhas, ex-líderes com a 
desprendida generosidade de sua juventude - os mais velhos mal tinham passado dos 30 -, um 
povo exultante, num paraíso turístico tropical, pulsando com os ritmos da rumba"  
 

(HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. SP, Cia das Letras, 1995, p. 427) 
 

O resultado da Revolução Cubana foi a organização de um estado comunista na América Latina, 
desafiando a política de domínio norte-americana. Essa nova realidade determinou o 
estabelecimento de relações entre Cuba e os demais países latino-americanos que tomaram 
caminhos e perfis diferenciados. A partir das relações entre Cuba e outros países latino-
americanos analise as afirmativas:  
 
I. " O Brasil reatou relações diplomáticas com Cuba em 1986, estabelecendo-se um ponto de 
partida para vários acordos comerciais e culturais entre os dois países.  
II. O Movimento Sendero Luminoso, em El Salvadcr, sofreu influências profundas da Revolução 
Cubana. III. Influenciada pela experiência cubana, a guerrilha paraguaia da década de 70 foi 
liderada por Alfredo Stroessner.  
IV. A experiência socialista de Allende, no Chile, na década de 50, influenciou positivamente a 
Revolução Cubana. V. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, na Nicarágua, inspirou-se, em 
parte, na experiência cubana.  
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As afirmativas que estão corretas são as indicadas por: 

a) II, IV e V 
b) II e III 
c) I, II e IV 
d) I e II 
e) I e IV 

 
 
4. (UFRJ) “(...) Fidel se beneficiou da Guerra Fria e vendeu a importância geopolítica de Cuba à 
União Soviética, em troca de generosos subsídios. Cuba é muito mais importante no mundo como 
um símbolo. E ela é um símbolo por causa de Fidel. Sem Fidel, o regime cubano perde o símbolo 
da vanguarda do comunismo internacional ou, ao menos, do anti-imperialismo, especialmente do 
antiamericanismo. A Revolução Cubana nunca se viu como uma mudança de governo em Cuba 
apenas. A atuação de Ernesto Che Guevara na África e na América do Sul era parte da mística 
em torno dos combatentes de Sierra Maestra. Para a América Latina, especificamente, Fidel foi o 
ícone das mudanças que organizações de esquerda do Continente inteiro buscavam.” 
 

(Revista Época, fevereiro de 2008) 
 
A saída de Fidel Castro da liderança do governo reacendeu o debate acerca da controvertida 
História Cubana. A respeito do tema, considere as afirmações abaixo. 
 
I. Cuba foi um palco importante na disputa entre os EUA e a ex-URSS, com destaque para a 
‘Crise dos Mísseis’, em 1962, quando o mundo esteve à beira de um confronto nuclear. 
II. A Revolução Cubana inspirou movimentos de esquerda na América Latina, a partir da década 
de 1960, sendo adotada como modelo para os grupos guerrilheiros pró-socialistas, a exemplo da 
Guerrilha do Araguaia, no Brasil. 
III. Para superar a crise vivida por Cuba desde o fim da URSS, o país busca ampliar suas 
relações econômico-comerciais, sobretudo na América Latina, destacando-se sua aproximação 
com a Venezuela de Hugo Chávez. 
 
Dessa forma,  

a) apenas as afirmações I e II estão corretas.  
b) apenas as afirmações II e III estão corretas.  
c) apenas as afirmações I e III estão corretas.  
d) apenas a afirmação III está correta.  
e) todas as afirmações estão corretas. 

 
 
5. (UNESP) Octávio Paz, escritor mexicano, assim se referiu à participação de índios e mestiços 
no movimento de Independência do México: A guerra se iniciou realmente como um protesto 
contra os abusos da metrópole e da alta burocracia espanhola, mas também, e sobretudo, contra 
os grandes latifundiários nativos. Não foi a rebelião da aristocracia contra a metrópole, mas sim a 
do povo contra a primeira. Daí que os revolucionários tenham concedido maior importância a 
determinadas reformas sociais que à independência propriamente dita: Hidalgo decreta a abolição 
da escravatura; Morelos a divisão dos latifúndios. A guerra de Independência foi uma guerra de 
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classes e não se compreenderá bem o seu caráter se ignorarmos que, diferente do que ocorreu 
na América do Sul, foi uma revolução agrária em gestação. 
 

 (O labirinto da solidão, 1976.)  
 
Segundo o autor, a luta pela Independência do México. 

a) contou com o apoio dos proprietários rurais, embora eles considerassem desnecessária a 
questão da ruptura com a Espanha. 

b) opôs-se aos ideais políticos do Iluminismo europeu, dividindo o país em regiões 
politicamente independentes. 

c) recebeu a solidariedade de movimentos revolucionários europeus, dado o seu caráter de 
guerra popular. 

d) enfraqueceu o Estado Nacional, favorecendo a anexação de territórios mexicanos pelos 
Estados Unidos da América. 

e) apresentou um caráter popular, manifestando questões sociais de longa duração na 
história do país. 

 
 
6. (UNIP) "Como Zapata não conseguiu fazer-se ouvir e ter as reivindicações atendidas por 
Madero, rompeu o apoio que dava a seu governo e lançou o Plano de Ayala, propondo a reforma 
agrária imediata, o confisco de 1/3 das terras que estavam nas mãos de grandes latifundiários 
para serem entregues aos camponeses, a criação de um banco para dar créditos à agricultura e o 
confisco de bens dos que se opusessem às reformas do Plano. A situação passou por um 
momento de radicalização das forças sociais, e ao mesmo tempo, fazer reformas destinadas às 
camadas populares, preservar o latifúndio e garantir os interesses estrangeiros. Esse fato 
culminou com um golpe desfechado pelo general Victoriano Huerta, apoiado pelos Estados 
Unidos e empresas estrangeiras, contra Francisco Madero, que foi executado em 1913." 
 
O texto descreve acontecimentos da Revolução:  

a) Cubana.  
b) Haitiana.  
c) Boliviana.  
d) Argentina.  
e) Mexicana. 

 
 
7. (UECE) Em Chiapas, no México, em 1994, ocorre uma rebelião conduzida pela Frente 
Zapatista de Libertação Nacional que reivindica mudanças na distribuição da terra e benefícios 
sociais para as populações do campo e indígena. Quanto à utilização do termo "zapatistas", 
assinale o correto.  

a) Uma aproximação à imagem de Emiliano Zapata, um líder da revolução Mexicana que no 
início do século XX, parecia ser a única esperança para os camponeses do sul do país.  

b) Uma clara homenagem ao atual presidente espanhol José Luiz Rodríguez Zapatero, que à 
época da rebelião, era militante do Partido dos Trabalhadores Socialistas espanhóis 
(PSOE) e porta-voz internacional das minorias mexicanas.  
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c) Referência a Zapata, território localizado no pequeno estado mexicano Morelos, cuja 

população de índios e camponeses, há séculos, resiste as violentas expropriações dos 
fazendeiros sobre suas comunidades.  

d) Uma homenagem aos irmãos Emiliano e Eufêmio Zapata, pequeno proprietários de terras, 
no estado de Morelos, que injustamente tiveram suas terras expropriadas por grandes 
fazendeiros e foram brutalmente assassinados. 
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