
 

 

Tarefa 31 professor Robert 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     
 

A modernidade e a modernização foram um horizonte presente em todo processo de formação dos Estados 
nacionais na América Latina, desde as guerras de independência. Em diferentes países, os grupos liberais 
alçados ao poder almejaram tornar produtivas as terras agriculturáveis, fomentar a vinda de imigrantes 
europeus, fazer das cidades mais importantes a expressão dos modos civilizados, educar as massas para o 

trabalho e para a cidadania. 
(PRADO, Maria Ligia e PELLEGRINO, Gabriela. História da América Latina . São Paulo: Editora Contexto, 2014. p. 72) 

 
01. O processo de formação dos Estados nacionais na America Latina, no século XIX, foi marcado por 

a) conflitos internos muito violentos em diversos países, geralmente protagonizados por dois grupos 
rivais: um liberal e outro conservador. 

b) guerras prolongadas de resistência em quase todos os países recém-formados, motivadas pela 
tentativa da Espanha em reaver suas antigas colônias. 

c) políticas de incorporação do indígena à sociedade, por meio da concessão de terras e do 

reconhecimento de seus direitos de cidadania. 
d) tratados de fronteiras que buscavam reproduzir a antiga divisão territorial consolidada pelos vices-

reinos e capitanias. 
e) intervenções dos Estados Unidos, que agiam militarmente ou financiavam presidentes “fantoches”, 

para consolidar seu domínio sobre o sul do continente. 
 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 2     
 

 
 

Disponível em: <http://www.polyp.org.uk/>. Acesso em 28 Mai. 2015. 

 
02. O texto contido no interior da figura faz referência à maneira de denominação dos países hoje conhecidos 

como “subdesenvolvidos”. “Não existem países pobres. Existem países saqueados, explorados, 
escravizados, porém, não pobres”. A figura e o texto discutem o modo de relacionamento entre os países 
ao longo da história da sociedade capitalista. 
 

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o fenômeno que esteve na origem 

deste relacionamento entre os países. 
a) Globalização 
b) Colonialismo 
c) Revolução industrial 
d) Revolução francesa 

e) Imperialismo 
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03. Dos movimentos ligados às lutas sociais na América Latina, um deles se projetou na América do Sul, a 

partir dos anos de 1980, quando passou a cunhar discursos libertadores, nacionalistas e emancipatórios na 
região, originados nos ideais liberais e anti-imperialistas do início do século XIX. 
Tal movimento vem se espalhando, na atualidade, nos países sul-americanos, consolidando-se como uma 
importante força geopolítica continental chamada: 
a) Maoísmo.  
b) Castrismo.  
c) Laoísmo.  

d) Senderismo.  
e) Bolivarianismo. 

 
04. Veja a tabela:  
 

 
 

Fonte: Amartya SEN; Bernardo KLIKSBERG. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do 

mundo globalizado. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 260. 

 
A tabela se baseia em dados da Organização Pan- Americana da Saúde (OPAS). Para essa entidade um 
índice normal de criminalidade se situa entre zero e cinco homicídios a cada 100 mil habitantes por ano. 

Tendo em vista a tabela e essa última informação pode ser dito que 

a) nos países (e nas sub-regiões) nos quais as taxas de homicídio vêm num crescente, encontra-se ainda 
o predomínio de populações rurais isoladas e, portanto, indefesas. 

b) a América Latina possui um nível epidêmico de criminalidade, e que seus índices tão elevados contam 
com grande contribuição dos países de maior população e economia. 

c) as políticas de combate à produção e ao tráfico de drogas na área, levaram à queda da criminalidade 

nos países anteriormente mais afetados por essas práticas criminosas. 
d) a despeito de as taxas serem elevadas (e graves), mesmo nos países de economia forte, neles elas 

nunca ultrapassam 3 vezes o índice de normalidade. 
e) fica evidente que nos países de maior economia as taxas de homicídio vêm declinando 

consistentemente, ao contrário daqueles de menor economia. 
 


