
 

LISTA DE EXERCÍCIOS  HISTÓRIA-HENRIQUE  

 

 

 

Questão 01 - (UFRGS)     
Considere as afirmações abaixo, sobre a história do Haiti no século XIX. 
 

I. A revolução da independência teve início como uma grande 
rebelião de escravos e logo se transformou em uma luta mais 
ampla pela abolição da escravatura e contra a dominação colonial 
francesa. 

II. O exército francês, enviado por Napoleão Bonaparte, em 1804, 
conseguiu restabelecer o domínio colonial da ilha, com o retorno 
da escravidão e com o encerramento do processo revolucionário 
local. 

III. O Haiti, mesmo sendo uma das repúblicas mais antigas das 
Américas e tendo auxiliado nas lutas de independência de outros 
países americanos, foi excluído do primeiro encontro das nações 
americanas independentes, em 1826. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
Questão 02 - (UNITAU SP)     
"Eu desejo, mais do que qualquer outro, ver formar-se na América a 
maior nação do mundo, menos por sua extensão e riquezas do que 
pela liberdade e glória. Ainda que aspire à perfeição do governo da 
minha pátria, não posso persuadir-me de que o Novo Mundo seja, no 
momento, regido por uma grande república.  
[...]  
É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma 
única nação com um só vínculo, que ligue suas partes entre si e com o 
todo”. BOLÍVAR, Simón. Cartas da Jamaica".  

BELLOTTO, M. L. e CORREA, A. M.  
M. (org.) Simón Bolívar. Política. São  

Paulo: Ática, 1983, p. 84 e p. 89.  
 
A “ideia grandiosa” citada no documento de Simón Bolívar refere-se a:  
 
A) Ao federalismo, isto é, à criação de uma confederação de estados 

latino-americanos, contando, inclusive com o Brasil, já que todos 
tinham a mesma origem, língua e religião.  

B) A um pacto americano que incluía todos os estados de norte a sul, 
inclusive EUA, com o objetivo de afastar as ameaças colonialistas 
europeias à soberania latino-americana.  

C) A uma América única, geográfica e administrativa, um Estado 
comum, do qual fariam parte todas as antigas colônias europeias, 
independentemente das diferenças de línguas, costumes e 
religiões.  

D) Ao pan-americanismo, que afirmava a existência de uma 
consciência e de uma identidade hispano-americana/latino-
americana comum, que superava os "nacionalismos" locais e 
regionais.  

E) Ao pan-americanismo, que propunha a “América para os 
americanos”, a não criação de novas colônias na América e a 
defesa do continente contra os ataques à soberania latino-
americana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 03 - (UniRV GO)     
Em 1804, Napoleão fundou o Império Francês, impondo medidas 
imperialistas e liberais. Em 1807, como retaliação à desobediência 
espanhola ao Bloqueio Continental (1806), o Império Francês invadiu a 
Espanha iniciando os processos de independência da América 
Espanhola. A respeito dessas transformações no século XIX, assinale (V) 
para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.  
 
A) Simon Bolívar foi um líder popular venezuelano, que iniciou os 

movimentos pela independência da América através da doutrina 
do bolivarianismo, um ideal de cunho socialista que almejava a 
distribuição de renda através de programas sociais, custeados por 
monopólios estatais.  

B) O caudilhismo foi um fenômeno político latino americano 
decorrente dos processos de independência, no qual a elite criolla 
assume um papel de protagonismo político, econômico e militar 
como uma força política descentralizadora. 

C) O bolivarianismo era o ideal compartilhado por Bolívar e San 
Martín, segundo o qual os países sul-americanos deveriam 
manter-se unidos, formando grandes nações economicamente 
autônomas.  

D) Os processos de independência latino americanos resultam de 
revoltas populares que destituíram do poder as elites colonial e 
metropolitana, construindo repúblicas presidencialistas que 
representam através da representatividade os desejos do povo. 

 
Questão 04 - (UEFS BA)     
Entre os anos 1810 e 1820, [...] o inimigo comum era a Espanha. Todos 
os esforços concentravam-se para acabar com o domínio da Espanha. A 
tônica dos discursos era a liberdade. 
Liberdade, entretanto, não é um conceito entendido de forma única; 
tem significados diversos, apropriados também de formas particulares 
pelos diversos segmentos da sociedade. 
(Maria Lígia Prado. A formação das nações latino-americanas, 1985.) 
 
Entre os “significados diversos” do conceito de liberdade, presentes 
nas lutas de independência na América Hispânica, é correto afirmar 
que: 
 
A) para os indígenas, liberdade associava-se à restauração do 

Império Inca e, para os comerciantes ingleses, liberdade 
relacionava-se à persistência do monopólio comercial 
metropolitano. 

B) para as ordens religiosas, liberdade representava o direito de 
cobrar tributos das comunidades indígenas e, para as elites 
criollas, liberdade associava-se ao fim do trabalho escravo. 

C) para as populações escravizadas, liberdade representava a 
abolição do trabalho compulsório e, para os membros da Igreja 
Católica, liberdade associava-se ao direito pleno de escolha 
religiosa. 

D) para os membros das elites criollas, liberdade relacionava- se ao 
fim do controle metropolitano sobre o comércio colonial e, para 
os indígenas, liberdade representava o direito à terra. 

E) para os representantes administrativos da metrópole, liberdade 
associava-se ao direito de retornar à Espanha e, para os africanos 
escravizados, liberdade relacionava-se à volta para a África. 
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Questão 05 - (UFPR)     
Considere o seguinte extrato da declaração de independência haitiana: 
 
1º de janeiro de 1804  
 
O General em Chefe ao Povo do Haiti,  
 
Cidadãos – compatriotas –, eu reuni, neste dia solene, os corajosos 
comandantes que, às vésperas de receber o último suspiro da 
liberdade agonizante, derramaram seu sangue para preservá-la. Estes 
generais, que comandaram as lutas de vocês contra a tirania, ainda não 
terminaram. A reputação francesa ainda obscurece nossas planícies: 
todas as coisas evocam a lembrança das crueldades daquele povo 
bárbaro. Nossas leis, nossos costumes, nossas cidades, tudo encerra 
características dos franceses. Ouçam o que estou dizendo! Os franceses 
ainda têm um pé em nossa ilha! E vocês se creem livres e 
independentes daquela república, que combateu todas as nações, é 
verdade, mas nunca conquistou aqueles que seriam livres! 
(Transcrição a partir da versão publicada em David Armitage, 
Declaração de independência: uma história global. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011).  
 
Com base nesse fragmento e nos conhecimentos sobre o assunto, 
considere as seguintes afirmativas sobre a Revolução Haitiana (1791-
1804) e seu significado para as independências americanas:  
 
1. Antes de se chamar Haiti, a ilha se chamava Santo Domingo e 

estava sob domínio espanhol, sendo invadida pelos franceses a 
mando de Napoleão.  

2. O Haiti foi a primeira república das Américas a se libertar da 
dominação europeia e abolir a escravidão.  

3. A particularidade da revolução haitiana é que foi dirigida por 
escravos, libertos e mulatos e inspirada nos princípios que os 
próprios franceses teriam levantado durante sua revolução.  

4. A revolução haitiana contou com o apoio de escravos e libertos da 
colônia espanhola de Cuba.  

 
Assinale a alternativa correta.  
 
A) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.  
B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  
C) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
D) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
E) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
Questão 06 - (UNESP SP)     
No movimento de Independência atuam duas tendências opostas: 
uma, de origem europeia, liberal e utópica, que concebe a América 
espanhola como um todo unitário, assembleia de nações livres; outra, 
tradicional, que rompe laços com a Metrópole somente para acelerar o 
processo de dispersão do Império. 
(Octavio Paz. O labirinto da solidão, 1999. Adaptado.) 
 
O texto refere-se às concepções em disputa no processo de 
Independência da América Latina. Tendo em vista a situação política 
das nações latino-americanas no século XIX, é correto concluir que 
 
A) os Estados independentes substituíram as rivalidades pela mútua 

cooperação. 
B) os países libertos formaram regimes constitucionais estáveis. 
C) as antigas metrópoles ibéricas continuavam governando os 

territórios americanos. 
D) o conteúdo filosófico das independências sobrepôs-se aos 

interesses oligárquicos. 
E) as classes dirigentes nativas foram herdeiras da antiga ordem 

colonial. 
 
 
 

Questão 07 - (Uni-FaceF SP)     
Depois da emancipação, a situação institucional de grande parte dos 
Estados hispano-americanos foi assinalada pelas adversidades das 
camadas sociais empobrecidas, pelo clima de insegurança política e 
pelo predomínio das elites dirigentes. Neste contexto, surgiram 
lideranças políticas locais, na sua maioria oriundas dos exércitos de 
independência, que muitas vezes se colocavam acima das leis e das 
Constituições dos países. Esse fenômeno político, tipicamente hispano-
americano, foi denominado de 
 

A) fascismo. 
B) liberalismo. 
C) messianismo. 
D) caudilhismo. 
E) pan-americanismo. 
 

Questão 08 - (IFRS)     
Assinale a alternativa que melhor caracteriza as causas da 
independência das colônias latino-americanas. 
 
A) A independência das colônias latinoamericanas insere-se no 

processo de enfraquecimento das metrópoles ibéricas face ao 
crescimento industrial da Inglaterra e França e o crescimento, por 
parte das elites latino-americanas, da insatisfação com o modelo 
de exploração colonial. 

B) A independência das colônias latinoamericanas insere-se no 
processo de enfraquecimento das metrópoles ibéricas face ao 
crescimento industrial da Inglaterra e Holanda e o crescimento, 
por parte das elites latino-americanas, da insatisfação com o 
modelo de industrialização imposto pelos ibéricos. 

C) A independência das colônias latinoamericanas teve como 
exclusiva causa a insatisfação desta região com o modelo de 
industrialização imposto pelos ibéricos. 

D) A independência das colônias latinoamericanas teve como única 
causa o enfraquecimento das metrópoles ibéricas face ao 
crescimento industrial da Inglaterra e França. 

E) A independência das colônias latinoamericanas insere-se no 
contexto do Renascimento Cultural, onde a valorização do 
antropocentrismo proporcionou à sociedade uma concepção 
descentralizada da política, levando à perda de poder por parte 
das metrópoles ibéricas e, consequente, consolidação do poder na 
América nas mãos das elites industriais. 

 
Questão 09 - (Fac. São Francisco de Barreiras BA)     
Ao contrário do que afirmam os meios de comunicação, o maior 
responsável pela pobreza e a miséria existente no Haiti não é a 
natureza. Também não existe nenhuma maldição sobrenatural sobre o 
povo haitiano, como quis dizer o ex-presidente da França, Nicolas 
Sarkozy. O Haiti, como revela sua história, tornou-se um país pobre 
porque foi violentamente espoliado pelos países imperialistas nos 
últimos três séculos, em particular pela França e Estados Unidos.  

Disponível em: <http://www.atitudejb.com/site/artigos? 
artigo=POBREZA+NO+HAITI>. Acesso em: 16 out. 2016. Adaptado.  

 

O conteúdo do texto e o conhecimento sobre o processo de 
descolonização na América Latina permitem inferir que a pobreza no 
Haiti está associada, entre outros fatores,  
 

A) à dívida externa resultante da pesada indenização cobrada pela 
França como condição para reconhecer sua independência em 
1804.  

B) à aliança firmada entre Cuba e Estados Unidos para a manutenção 
do trabalho escravo no país, necessário à grande produção do 
açúcar.  

C) à supremacia de uma elite negra no governo desse país com o 
apoio da América do Norte, logo após o massacre dos senhores 
brancos.  

D) à instalação de um governo socialista, de influência francesa, após 
a independência, contra os interesses dos Estados Unidos.  

E) à pobreza de suas terras, impróprias para a agricultura, o que 
obriga o país a importar o que consome desde a proclamação de 
sua independência. 
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Questão 10 - (PUCCamp SP)     
República ou monarquia? Esse dilema esteve presente em todo o 
processo de Independência do Brasil. Mas a monarquia acabou sendo o 
sistema adotado em terras brasileiras, ao contrário do que ocorreu em 
outras nações americanas, pois, para essas novas nações surgidas na 
América espanhola, a república 
 
A) promovia uma relativa descentralização do poder, uma vez que o 

regente deveria ser eleito pelo povo. 
B) significava um rompimento maior com a metrópole e a 

fragmentação do antigo império colonial. 
C) facilitava a manutenção de um vasto território nas mãos dos 

chefes de Estado e dos proprietários rurais. 
D) garantia a implantação do princípio da soberania popular e da 

igualdade de direitos na América. 
E) atendia o desejo de políticos liberais e conservadores de libertar 

as províncias do poder metropolitano. 
 
Questão 11 - (Famerp SP)     
O fato das colônias inglesas, espanholas e portuguesas conquistarem 
sua independência depois de mais de três séculos de dominação 
colonial em movimentos sucessivos, a partir da segunda metade do 
século XVIII e durante a primeira metade do século XIX, sugere a 
existência de determinações gerais que transcendem os quadros 
nacionais. 
(Emília Viotti da Costa. Da Monarquia à República, 1985.) 
 
As correspondências temporais entre os movimentos de independência 
das colônias americanas podem ser explicadas 
 
A) pela crise do antigo regime europeu, pelas transformações 

econômicas ocorridas na Europa e pelo surgimento da filosofia 
iluminista. 

B) pela união das colônias espanholas, pelo apoio dos Estados Unidos 
aos países da América Latina e pela ocupação de Portugal pela 
Inglaterra. 

C) pela incorporação da cultura indígena pelos libertadores, pela 
divisão dos grandes latifúndios nas áreas coloniais e pela crise da 
industrialização inglesa. 

D) pela paz e pela tranquilidade vividas na história europeia, pelo 
fortalecimento do capitalismo comercial e pelas rebeliões de 
escravos nas colônias. 

E) pela aliança dos países colonizadores, pelo avanço dos 
movimentos operários e pela industrialização das colônias. 

 
Questão 12 - (UNICAMP SP)     
As revoluções de independência na América hispânica foram, ao 
mesmo tempo, um conflito militar, um processo de mudança política e 
uma rebelião popular. 
(Rafael Rojas, Las repúblicas de aire. Buenos Aires: Taurus, 2010, p. 11.) 
 
São características dos processos de independência nas ex-colônias 
espanholas na América: 
 
A) o descontentamento com o domínio colonial e a agregação de 

grupos que expressavam a heterogeneidade étnica, regional, 
econômica e cultural do continente. 

B) o caudilhismo, sob a liderança política criolla, e o discurso 
revolucionário de uma nova ordem política, que assegurou 
profundas transformações econômicas na América. 

C) o uso dos princípios liberais de organização política republicana e 
a criação imediata de exércitos nacionais que lutaram contra as 
forças espanholas. 

D) a participação de indígenas e camponeses, determinante para a 
consolidação do processo de independência em regiões como o 
México, e sua ausência nas ações comandadas por Bolívar. 

 
 
 

Questão 13 - (UNITAU SP)     
Após os processos de independência da América Hispânica, os países 
recém-emancipados encontraram diversos obstáculos para constituir 
estados democráticos viáveis, pois a emancipação política não 
significou a quebra das antigas estruturas sociais e econômicas, devido 
 
A) à dominação dos caudilhos, grandes proprietários rurais que não 

aceitaram a emancipação política da Espanha. 
B) à dificuldade em impor os ideais liberais de cidadania e igualdade 

em sociedades tradicionalmente hierarquizadas. 
C) às diferenças entre os vários grupos étnico-raciais, que 

compunham as sociedades dos novos países e que eram 
contrários à emancipação política. 

D) à atuação da Igreja que, ameaçada pelos ideais liberais, conseguiu 
colocar a população indígena contra os líderes do processo 
revolucionário. 

E) à atuação dos intelectuais que se apoiaram nas ideias socialistas 
para defender propostas de igualdade social. 

 
Questão 14 - (UniRV GO)     
As ideias revolucionárias atravessaram o Atlântico ainda no século XVIII 
e resultaram numa onda de movimentos de contestação às metrópoles 
europeias. Iniciou-se, então, a era das independências. Assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
 
A) Para os historiadores de inspiração marxista, o conceito de 

revolução seria aplicável à maioria dos movimentos de 
independência ocorridos na América entre o final do século XVIII e 
início do XIX. Afinal, todos produziram mudanças políticas e sociais 
radicais. 

B) A Independência das colônias espanholas da América deveu-se 
aos seguintes fatores relacionados: monopólio comercial em 
benefício da metrópole; desigualdades de direitos entre os 
criollos, nascidos nas colônias, e os chapetones, nascidos na 
Espanha; enfraquecimento da Espanha pelas guerras 
napoleônicas. 

C) Sobre a independência dos Estados Unidos, podemos afirmar que 
envolveu um conflito armado entre Inglaterra e França, a Guerra 
dos Sete anos (1756-1763). e chegou ao fim com a conquista do 
Oeste, na metade do século XIX. 

D) A liderança dos diversos movimentos de emancipação da América 
Latina foi exercida por negros e mestiços e teve como modelo a 
Revolução do Haiti, liderada por Toussaint- Louverture. 
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Questão 15 - (CEFET MG)     
AMÉRICA COLONIAL 

 
Fonte 1: Mapa América Colonial. Atlas Bordas Historique et 

Geógraphique. Paris: Larousse/Bordas, 1998 
 
AMÉRICA LATINA INDEPENDENTE 

 
Fonte 2: América Latina Independente. Atlas Encyclopedique Mondial, 

Quid Monde, 2006. 
 
O processo de formação dos países da América Latina no século XIX foi 
caracterizado pela 
 
A) existência de conflitos territoriais entre os países independentes. 
B) conservação das divisões coloniais espanholas e portuguesas. 
C) obediência às monarquias europeias em defesa da recolonização. 
D) implantação do pan-americanismo para minimizar as diferenças 

culturais. 
E) interferência da Inglaterra interessada em manter o monopólio 

sobre o tráfico negreiro. 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-D Q.03-FVVF Q.04-D Q.05-B 
Q.06-E Q.07-D Q.08-A Q.09-A Q.10-B 
Q.11-A Q.12-A Q.13-B Q.14-FVFF Q.15-A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


