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Q.01-(UNIRG TO/2020)     
Leia o texto a seguir. 
 
A independência do Haiti é um dos episódios mais importantes para a 

História do Continente Americano. Seu caráter insurrecional e o fato de ter 
contado com a participação maciça de escravos despertaram as atenções 
de amplos setores da sociedade política na América. Para alguns autores, 
este evento foi decisivo para os destinos emancipatórios da região hispano-

americana. Seguindo esta linha de raciocínio, o temor de que um levante 
plebeu ocorresse em outros cantos do continente teria antecipado os 
movimentos independentistas por parte dos criollos. 

PINHEIRO, Marcos Sorrilha. As independências do Haiti e da América 

Hispânica na 
Correspondência de Thomas Jefferson (1791-1822). Revista Eletrônica da 

ANPHLAC, 
n. 22, p. 60-85, jan./jun. 2017, p. 63. (Adaptado). 

 

Qual foi o impacto da independência do Haiti mencionado no texto? 
 
A) A negação do projeto de autonomia política manifestada pelos 

herdeiros americanos dos colonizadores espanhóis. 

B) A propagação de ideologias contrárias ao poder político da elite 
americana de origem espanhola defendidas pelos mestiços. 

C) A percepção de risco iminente de conflitos sociais e políticos pelos 
descendentes de espanhóis membros da elite colonial. 

D) A difusão dos movimentos abolicionistas entre os mestiços e filhos de 
espanhóis nascidos no território americano. 

 
Q.02- (Mackenzie SP/2020)     

 
 
O quadro acima, “Os fuzilamentos de 3 de maio de 1808”, de Francisco 
Goya, retrata um episódio da violenta repressão francesa à resistência 

popular espanhola, durante a invasão napoleônica no país, entre 1807-
1808. Assinale qual afirmativa abaixo relaciona corretamente esse fato com 
o processo de independência na América espanhola.  
 
A) O enfraquecimento da metrópole espanhola, com a intervenção 

napoleônica, além das renúncias dos reis espanhóis e a coroação de 
José Bonaparte como imperador da Espanha, impulsionou o 
movimento por emancipação, liderado pelos criollos.  

B) Com a ocupação do território espanhol por tropas francesas, foram 

organizadas nas colônias as juntas governativas e os cabildos com o 
intuito de lutarem a favor da invasão napoleônica, com a finalidade de 
defenderem os princípios iluministas praticados por Bonaparte.  

C) Com a restauração da dinastia Bourbon na Espanha, em 1814, e o 

retorno ao regime absolutista, aumentaram os movimentos 
separatistas nas colônias, impulsionados pelas ideias iluministas 
defendidas por Napoleão Bonaparte.  

D) Apesar da ocupação do território espanhol por tropas francesas e o 
uso da violência contra as classes populares, a elite criolla ainda assim 

apoiou o governante francês, pois lucravam com o monopólio 
comercial e defendiam a permanência dessa estrutura de exploração.  

E) A elite criolla perdeu a liderança do movimento a favor da 
independência das colônias latino-americanas, para líderes populares, 

pois não se manifestaram contra a onda de massacres instaurada 
pelas tropas napoleônicas na Espanha. 

 
 

 
 
 

Q.03-- (UNITAU SP/2019)     
A figura de Toussaint Louverture, o Espártaco Negro, domina os anos 
revolucionários do final do século XVIII na América, retratados pelo escritor 
cubano Alejo Carpentier, em seu romance "O Século das Luzes". Formidável 

estrategista, que soube jogar habilmente com as rivalidades entre as 
grandes potências – Espanha, Inglaterra e França –, Louverture consolidou 
seu poder e desafiou Napoleão. Capturado à traição, morre numa cela 
glacial nos Alpes do Jura, mas seus tenentes resistem. Os 43 mil soldados 

franceses, sob ordens de um cunhado de Napoleão, são dizimados pela 
guerrilha de ex-escravos.  

CAROIT, J. M. País marcado por 
 golpes se rebelou contra escravidão. 

 Folha de S. Paulo, 01 de março 
 de 2004. Adaptado. 

 
O texto acima faz referência a um célebre episódio do processo de 
independência das colônias na América, que marcou o imaginário dos 

senhores de escravos, criando o que a historiadora Celia Maria Marinho de 
Azevedo denominou de “medo branco”. Trata-se da 
 
A) Revolução de São Domingos, primeiro processo de independência na 

América após os EUA, em que Toussaint Louverture criou a única 
monarquia negra do continente.  

B) Revolução de São Domingos, primeira revolução de escravos vitoriosa 
na América, em que foi proclamada a independência da colônia 

francesa, que recebeu o nome indígena de Haiti.  
C) Revolução do Haiti, em que, após mais de 10 anos de guerra civil, 

pequenos proprietários de terras, apoiados pelos escravos, 
proclamam a independência em relação à Espanha.  

D) Revolução de Cuba, de 1768, em que proprietários de terras, escravos 

e negros livres lutaram pelo fim do domínio colonial espanhol e pela 
abolição da escravidão.  

E) Revolução de Cuba, de 1788, guerra civil que opunha, de um lado os 
que defendiam a independência da colônia e o fim da escravidão e, de 

outro, aqueles que defendiam apenas a emancipação política.  
 
Q.04- (UFRGS/2019)     
Leia o trecho abaixo. 

 
O propósito de muitos, se não da maioria, dos conflitos políticos da 
América espanhola, no período posterior à independência, foi 
simplesmente determinar quem deveria controlar o Estado e seus recursos. 

Não obstante, surgiram outras importantes questões políticas que variaram 
de país para país em caráter e importância. Entre 1810 e 1845, a discussão 
sobre estrutura centralista e federalista do Estado foi fonte de violento 
conflito no México, na América Central e na região do Prata. 

SAFFORD, Frank. Política, ideologia e  

sociedade na América espanhola do pós- 
independência. In: BETHELL, Leslie. His- 

tória da América Latina, vol. III: da Indepen- 
dência até 1870. São Paulo: Edusp, 2001. p. 369. 

O segmento faz menção aos conflitos que se seguiram às independências 
na América Espanhola. 
 
Assinale a alternativa que indica algumas das consequências desses 

confrontos. 
 
A) O conflito entre federalistas e centralistas resultou em governos 

constitucionalmente frágeis e politicamente instáveis em quase toda a 
região, durante parte do século XIX. 

B) A recolonização da região pela Espanha, dada a fragilidade 
institucional das novas repúblicas independentes. 

C) O surgimento de governos democráticos e com ampla participação 
popular, ainda no século XIX, como uma das formas de resolução 

desses conflitos políticos. 
D) A estruturação de monarquias centralizadas por toda a região, após o 

fracasso político das repúblicas independentes. 
E) A vitória dos movimentos federalistas e a derrota definitiva dos 

projetos centralistas e autoritários que se opunham a eles. 
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Q.05- (ACAFE SC/2019)     
Acerca do processo de independência da América espanhola e suas 
consequências, todas as alternativas estão corretas, exceto a:  
 

A) No Congresso do Panamá, em 1826, Simon Bolívar propôs uma 
integração entre as nações do continente. Os poderes locais não 
abriram mão de sua autonomia e a ideia fracassou.  

B) Ao propor a Doutrina Monroe “a América para os Americanos”, os 

Estados Unidos eram contrários a interferência europeia na América, 
porém, tal doutrina expressava uma política imperialista 
estadunidense no continente.  

C) As estruturas políticas após a independência e o surgimento de vários 

países, não efetivou uma grande mudança no poder; as camadas 
populares foram alijadas do poder e os caudilhos garantiram um 
poder absoluto em seus domínios.  

D) O início da luta pela ruptura com a Espanha foi comandada pelos 
chapetones e articulada nos moldes da Independência dos Estados 

Unidos da América, unificando-se todas as juntas governamentais 
num governo unitário. 

 
Q.06- (Univag MT/2019)     

Os criollos perderam a confiança no governo dos Bourbons e passaram a 
duvidar da real disposição da Espanha a defendê-los. Seu dilema era 
premente, já que estavam presos entre o governo colonial e a massa do 
povo. Nessas circunstâncias, quando a monarquia entrou em crise em 

1808, os criollos não puderam permitir que o vácuo político se instaurasse, 
nem que suas vidas e propriedades ficassem sem proteção. Convencidos de 
que, se não aproveitassem a oportunidade, forças mais perigosas o fariam, 
tiveram de agir rapidamente para antecipar-se à rebelião popular. 

(John Lynch. “As origens da independência da América espanhola”. 

In: Leslie Bethell (org.). História da América Latina: 
da independência até 1870, 2004. Adaptado.) 

 
O excerto alude à situação histórica da América espanhola, marcada pela 

 
A) grande dívida decorrente da Guerra dos Sete Anos, que levou a 

Metrópole espanhola a reforçar os laços coloniais, gerando indignação 
e forte resistência por parte dos criollos. 

B) abdicação do rei espanhol frente à invasão napoleônica e pela 
participação política dos criollos nas Juntas de Governo, formadas nas 
colônias nesse período. 

C) maior rebelião indígena do período colonial, liderada por Tupac 

Amaru II, que abalou o domínio espanhol e acarretou prejuízos 
econômicos e financeiros aos criollos. 

D) criação dos Vice-Reinados e Capitanias Gerais nas áreas coloniais e 
pela perda de espaço dos criollos na máquina administrativa criada 
pela Coroa espanhola. 

E) Revolução Liberal do Porto e pela criação de um governo provisório, 
que convocou eleições gerais para o Parlamento, das quais 
representantes dos criollos puderam participar. 

 

Q.07- (UFPR/2018)     
Leia o texto a seguir:  
 
É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o mundo novo uma só 

nação com um só vínculo, que ligue suas partes entre si e com o todo. Já 
que tem uma mesma origem, uma mesma língua, mesmos costumes e uma 
religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os 
diferentes Estados que haverão de formar-se [...].  

(Fonte: <http://www.iela.ufsc.br/noticia/sim% 

C3%B3n-bol%C3%ADvar-e-carta-da-jama- 
ica>. Acesso em: 06 agosto 2017.)  

Considerando o extrato da “Carta de Jamaica”, de Simón Bolívar, e com 
base nos conhecimentos sobre as independências na América espanhola, 

assinale a alternativa correta.  
 
A) Os movimentos de independência na América espanhola foram 

impulsionados pela tentativa de invasão napoleônica no Haiti recém-

libertado. A Carta de Jamaica foi o documento que fundamentou 
esses movimentos.  

B) Os movimentos de independência foram liderados por mestiços e 
escravos que ansiavam conseguir a liberdade expulsando os 

espanhóis. Aproveitando a ausência do rei Fernando VII, encarcerado 

por Napoleão, Bolívar escreveu a carta na Jamaica, chamando todas as 
colônias a se unirem para formar uma grande federação contra a 
coroa espanhola.  

C) Simón Bolívar foi o grande artífice das independências da América 

espanhola. Seu carisma e poder de mando permitiram unir todos os 
movimentos em uma grande frente libertadora, que começou na 
Argentina em 1816 e chegou até a Colômbia em 1821.  

D) O projeto de Simón Bolívar era tornar as colônias governadas pela 

Espanha em uma grande confederação de estados nos moldes das 
colônias americanas do Norte, porém as diferenças entre alguns 
líderes no interior do movimento anticolonial não viam com bons 
olhos esse projeto.  

E) A Carta de Jamaica foi a primeira declaração de independência das 
colônias espanholas. Escrita no formato da declaração de 
independência haitiana, declarava o fim da escravidão nas colônias e a 
expulsão dos peninsulares das terras americanas. 

 

Q.08- (PUC SP/2018)     
O Haiti tornou-se independente da França em 1804, e o Brasil emancipou-
se de Portugal em 1822. Comparando os dois processos de independência, 
é CORRETO afirmar que 

 
A) os dois movimentos foram inspirados por ideias iluministas e liderados 

pelas camadas médias urbanas, resultando na libertação dos escravos. 
B) no Haiti, os líderes do movimento foram os latifundiários criollos que 

mantiveram a escravidão, enquanto, no Brasil, a independência foi 
proclamada pela elite escravocrata e cafeeira.  

C) no Brasil, a independência foi proclamada pelo príncipe regente 
apoiado pela elite escravista e, no Haiti, uma revolta de escravos e 
afrodescendentes livres provocou a abolição da escravatura.  

D) foram movimentos apoiados militarmente pelos EUA e terminaram 
por implementar monarquias que mantiveram a estrutura fundiária e 
a escravidão. 

 

Q.09- (Mackenzie SP/2018)     
“Em agosto de 1791, passados dois anos da Revolução Francesa e dos seus 
reflexos em São Domingos, os escravos se revoltaram. Em uma luta que se 
estendeu por doze anos, eles derrotaram, por sua vez, os brancos locais e os 

soldados da monarquia francesa. Debelaram também uma invasão 
espanhola, uma expedição britânica com algo em torno de sessenta mil 
homens e uma expedição francesa de semelhantes dimensões comandada 
pelo cunhado de Bonaparte. A derrota da expedição de Bonaparte, em 

1803, resultou no estabelecimento do Estado negro do Haiti, que 
permanece até os dias de hoje”. 

C. L. R. James. Os jacobinos negros: 
 Toussaint L’Ouverture e a revolução  

e São Domingos. São Paulo: Bom- 
tempo, 2000, p.15 

Acerca da independência do Haiti e de seus reflexos em outras regiões da 
América, assinale a alternativa correta. 

 
A) O movimento foi realizado sob a égide dos ideais liberais e 

nacionalistas, defendidos, por sua vez, pelo Iluminismo francês. Seu 
sucesso foi determinante para a realização de importantes 
transformações estruturais nas sociedades das novas nações latino-

americanas. 
B) Trata-se de uma articulação escrava que, sob influência direta dos 

interesses geopolíticos estadunidenses e dos ideais iluministas, 
colocou em xeque o controle francês sobre a ilha. Seu sucesso 

incentivou o surgimento do movimento zapatista, em 1994. 
C) Resultado de insatisfações sociais e políticas da população escrava, 

demonstrou a força popular no contexto do surgimento dos Estados 
nacionais na América Latina. Seu sucesso influenciou Simon Bolívar e 

San Martín a iniciarem as lutas pelas independências na América do 
Sul. 

D) Apesar de seu sucesso, o movimento resultou na ascensão de 
governantes corruptos que, longe de resolverem as desigualdades 
sociais, contribuíram para a consolidação de grupos oligárquicos no 

poder. Esses aspectos determinaram o surgimento do caudilhismo no 
contexto da América Latina independente. 

E) Foi a única revolta escrava bem-sucedida da História americana e as 
dificuldades que tiveram que superar coloca em evidência a 

magnitude dos interesses envolvidos. No Brasil, sua influência pôde 
ser sentida na articulação que levaria à Revolta dos Malês, em 1835. 


