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 América Latina Contemporânea: México e 
Cuba 
 
1. Após a tomada do poder, os revolucionários cubanos encontraram muita resistência por parte 
da comunidade internacional. Dentre as medidas tomadas contra Cuba, pode-se assinalar 
corretamente: 

a) forças militares, formadas por mercenários e apoiadas pelo governo americano, tentaram 
invadir a ilha, sendo derrotadas na Baía dos Porcos. 

b) uma força-tarefa internacional, organizada pela ONU, invadiu a ilha e depôs o governo 
corrupto de Batista. 

c) o bloqueio econômico contra Cuba, proposto pelos EUA à OEA, não foi implementado por 
conta da resistência de países como o Brasil e a Argentina. 

d) a URSS procurou atenuar os conflitos provocados pela Revolução Cubana, evitando apoiar 
econômica e militarmente o novo governo.    

 
 
2. 

 
Cuba passou a ser um país socialista após a revolução ocorrida em 1959. Nas últimas décadas, 
porém, tem vivenciado mudanças derivadas da dissolução da U.R.S.S., dentre as quais estão as 
citadas no trecho da reportagem. 
 
A expansão desses novos negócios cubanos está diretamente relacionada à expectativa da 
seguinte possibilidade: 

a) integração com países latino-americanos  
b) celebração de acordo comercial com a China 
c) fim do embargo econômico norte-americano 
d) liberalização para investimentos de capitais europeus 
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3. 

 
 
Publicada em 1907, a charge representa de modo crítico as relações desiguais de poder entre 
Cuba e os Estados Unidos. Das afirmativas a seguir, quais apresentam acontecimentos que 
expressam corretamente esta relação?  
I - A Emenda Platt, imposta ao governo cubano em 1901, garantia aos Estados Unidos o direito 
de intervenção na política interna daquele país.  
II - Após a Revolução Cubana, em 1959, o novo governo estatizou empresas estrangeiras, o que 
provocou a represália dos Estados Unidos por meio de medidas como o boicote à compra do 
açúcar cubano.  
III - Em 1961, exilados cubanos, com o apoio da CIA, tentaram derrubar o regime castrista 
invadindo Cuba, no episódio conhecido como a Invasão da Baía dos Porcos.  
IV - O governo revolucionário cubano, a despeito das pressões norte-americanas, conseguiu 
manter Cuba como membro da Organização dos Estados Americanos (OEA).  
 
Estão corretas: 

a) Somente as afirmativas II e III. 
b) Somente as afirmativas I, II, III. 
c) Somente as afirmativas I e IV. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV. 
e) Todas as afirmativas. 

 
 
4. A Revolução Mexicana, irrompida em 1911, e a ascensão da União Cívica Radical à 
Presidência da República na Argentina, em 1916, exprimem casos exemplares das crises 
oligárquicas ocorridas na América Latina no início do século XX. Assinale a opção que apresenta 
corretamente uma importante diferença entre os dois processos mencionados. 

a) A Revolução Mexicana foi concebida por oligarquias dissidentes do Porfiriato, enquanto o 
Radicalismo argentino foi gestado no meio sindical anarquista. 
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b) No caso mexicano, o desdobramento do movimento revolucionário contou com forte 

adesão de setores camponeses, ao passo que o Radicalismo argentino se caracterizou, 
sobretudo em seu início, como um movimento político da classe média urbana. 

c) O processo revolucionário mexicano assumiu rumos notoriamente bolcheviques após 1917, 
influenciado pelo êxito da Revolução Russa, ao contrário do Radicalismo argentino, 
movimento essencialmente conservador. 

d) A Revolução Mexicana foi, desde o início, um processo de insurgência nacional e multi-
classista, ao passo que o Radicalismo de Hipólito Yrigoyen se manteve restrito ao meio 
social portenho da classe média urbana. 

e) A Revolução Mexicana pôs em cena a questão social e agrária de forma radical, ao 
contrário do Radicalismo argentino que, desde o início, demonstrou indiferença em relação 
às massas.  

 
 
5. No contexto da Revolução Mexicana, na segunda década do século passado, o Exército 
Libertador do Sul, liderado por Emiliano Zapata, sublevou-se no México. No final do mesmo 
século, em 1994, no estado sulista de Chiapas, a organização denominada Exército Zapatista de 
Libertação Nacional iniciou um movimento rebelde. Os dois movimentos referidos têm vários 
pontos em comum, entre os quais, destaca-se a luta para:  

a) tomar o poder e implantar governos inspirados nas idéias agraristas do líder chinês Mao 
Tse-Tung. 

b) defender os interesses dos operários e trabalhadores fabris, constantemente violados pelo 
Governo mexicano. 

c) destituir as elites dirigentes e instaurar um Estado socialista inspirado na tradição marxista 
latino-americana. 

d) resgatar as terras dos camponeses de origem indígena e conquistar melhores condições 
de vida para eles. 
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 Gabarito 

 
1. A 
2. C 
3. B 
4. B 
5. D 

 


