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América Latina: dos Militares à 
Redemocratização 
 
1. Nos anos de 1960/1970, vários países da América Latina sofrem intervenções militares. Essas 
intervenções ocorrem porque é necessário, EXCETO: 

a) garantir o poder da elite político-social incrustada no Estado. 
b) salvaguardar os interesses do capital estrangeiro investido nos países. 
c) reduzir o espaço democrático conquistado pelos sindicatos e partidos. 
d) reconhecer o papel das forças armadas como instrumentos do poder civil. 
e) ampliar a ação e o poder do Estado no controle da sociedade civil. 

 
 
2. "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. 

 
 
3. A eleição de Salvador Allende no Chile em 1970 constitui-se num 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. 
 
 
4. 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): 
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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. 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. 
 
 
6. "O movimento guerrilheiro zapatista, desencadeado em 1994, utilizou-se do emprego da luta 
armada para a obtenção de fins políticos e conjugou reivindicações econômicas e sociais com a 
defesa de valores culturais das populações indígenas.". 
 
O movimento, ao qual o texto se refere, tem alcançado grande repercussão e está localizado no: 

a) Peru. 
b) Haiti. 
c) Panamá. 
d) Equador. 
e) México. 

 
 
7. No ano de 1993, a imprensa denunciou que setores da sociedade apoiavam a "Fujimorização" 
como alternativa para a situação brasileira. Isso significava: 

a) a adoção de uma ampla reforma ministerial, para resolver o imobilismo político do Governo 
Federal e aumentar seu apoio junto ao Congresso Nacional. 

b) a aplicação de um plano econômico com a dolarização da economia, a exemplo do que 
ocorreu na Argentina, como saída emergencial para a deteriorização do padrão de vida. 
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c) a entrada maciça de capital japonês, como solução para o rápido agravamento da crise 

econômica e modernização do parque industrial. 
d) a fragmentação do território nacional levado a cabo por movimentos separatistas, como o 

da "República dos Pampas", em resposta à desigualdade social brasileira. 
e) a implantação de um modelo autoritário, por meio de um golpe de Estado com o apoio do 

exército, para viabilizar uma reforma econômica. 
 
 
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 Antonio 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. 

 
 
9. Operação Condor foi o nome dado ao plano integrado de repressão aos opositores das 
ditaduras militares-civis implantadas na América Latina durante os anos 60 e 70. Este operativo 
transnacional, dos serviços de inteligência e das polícias políticas, foi responsável por muitas 
prisões ilegais, torturas, sequestros e desaparecimentos de cidadãos de diferentes países deste 
continente. Participaram ativamente da Operação Condor os seguintes países:  

a) Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai;  
b) Argentina, Bolívia e Chile;  
c) Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai;  
d) Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Peru e Paraguai.  
e) Brasil, Bolívia, Chile e Paraguai; 

 
 
10. Leia atentamente as afirmações abaixo sobre as transições na Argentina, Chile e Uruguai e 
assinale a afirmativa correta.  
 
I. Assim como no Brasil, a transição dessas Ditaduras à Democracia deu-se sob controle militar, 
com pactos de eleições indireta e anistia recíproca.  
II. As vitórias, em eleições diretas, de Alfonsin em 1983, Sanguinetti em 1984 e Aylwin em 1989 
são os marcos da retomada democrática pós-ditatorial nesses países.  



  
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Enem 15 semanas 

História 
Renato Pellizzari (João Gabriel Guerreiro) 

30.09.2015 

 
III. Julgados e condenados pela justiça civil, seis militares, oficiais superiores argentinos, foram 
condenados por violação aos Direitos Humanos durante a Ditadura e indultados, posteriormente, 
pelo governo Menem.  
IV. A Lei de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que anistiava os responsáveis por 
crimes durante a ditadura uruguaia, passou por um plebiscito (referendum) no qual foi aprovada, 
impedindo oficialmente o conhecimento e a responsabilização dos militares criminosos.  
V. O apoio de todos os setores políticos chilenos a Pinochet impede o conhecimento da verdade 
sobre a Ditadura e o julgamento de militares criminosos até hoje.  

a) apenas I, III e V estão corretas;  
b) apenas I, II e IV estão corretas;  
c) apenas II, III e IV estão corretas;  
d) apenas II, III e V estão corretas;  
e) apenas III, IV e V estão corretas. 
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