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                                 SIMULADO BIMESTRAL DE HISTÓRIA 

1. (Unesp – 2013) Leia: 

É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma única nação com 

um único vínculo que ligue as partes entre si e com o todo. Já que tem uma só origem, 

uma só língua, mesmos costumes e uma só religião, deveria, por conseguinte, ter um 

só governo que confederasse os diferentes Estados que haverão de se formar; mas tal 

não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e 

caracteres dessemelhantes dividem a América. (Simón Bolívar. Carta da Jamaica 

[06.09.1815]. In: Simón Bolívar: política, 1983.) 

O texto foi escrito durante as lutas de independência na América Hispânica. Podemos 

dizer que: 

a) ao contrário do que afirma na carta, Bolívar não aceitou a diversidade americana e, em 

sua ação política e militar, reagiu à iniciativa autonomista do Brasil. 

b) ao contrário do que afirma na carta, Bolívar combateu as propostas de independência 

e unidade da América e se empenhou na manutenção de sua condição de colônia 

espanhola. 

c) conforme afirma na carta, Bolívar defendeu a unidade americana e se esforçou para 

que a América Hispânica se associasse ao Brasil na luta contra a hegemonia norte-

americana no continente. 

d) conforme afirma na carta, Bolívar aceitou a diversidade geográfica e política do 

continente, mas tentou submeter o Brasil à força militar hispano-americana. 

e) conforme afirma na carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho de unidade 

americana, mas, em sua ação política e militar, reconheceu que as diferenças internas 

eram insuperáveis. 

 

 

2) 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 um importante força geopolítica continental chamada: 



a) Maoísmo.  

b) Castrismo.  

c) Laoísmo.  

d) Senderismo.  

e) Bolivarianismo. 

3) Uma das diferenças essenciais entre a Independência da América Espanhola e a 

Independência Brasileira está no: 

a) modelo político adotado, haja vista que na América Hispânica predominou o modelo 

republicano, enquanto no Brasil adotou-se o modelo monárquico. 

b) modelo de guerra adotado, já que no Brasil a guerrilha foi o modelo de combate 

adotado no processo de independência. 

c) modelo econômico, haja vista que o Brasil, ao contrário da América Espanhola, sofreu 

um grave transtorno na produção agrícola, levando a política colonial ao colapso. 

d) carisma do líder, já que Bolívar tinha menos impacto na consciência da população do 

que Dom Pedro I. 

e) papel do exército, já que, no caso brasileiro, o exército precisou impedir que Portugal 

retomasse o Brasil como sua colônia.  

 

4)  O nome com que foi batizado o maior torneio entre clubes de futebol sul-

americano homenageia o conjunto de líderes dos processos de independência dos 

países da América do Sul. Os principais “libertadores” foram Simón Bolívar e José 

de San Martín, que atuaram nos processos de independência de diversos países. 

<https://tinyurl.com/y72ma2xo> Acesso em: 31.05.2018. Adaptado. 

Sobre esses processos de independência, é correto afirmar que 

a) Bolívar foi o responsável pela opção monarquista, adotada nas novas nações 

independentes. 

b) Venezuela, Bolívia e Panamá se tornaram, a partir do ideal dos libertadores, uma nação 

única. 

c) Bolívar fracassou em seu projeto de formação de uma grande nação pan-americana. 

d) Argentina, Paraguai e Uruguai se uniram ao Brasil para a criação de uma grande nação 

monarquista. 

e) San Martín ficou conhecido como “libertador” por seu papel na abolição da escravidão 

na Guatemala. 

5) A Guerra dos Emboabas (1707-1709) e a Inconfidência Mineira (1789) foram 

revoltas ocorridas no Brasil. Sobre elas, assinale a alternativa correta: 

 a) Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal e ocorreram na região da 

mineração. 

b) A primeira e considerada uma revolução separatista e mais radical do que a segunda, 

tendo ocorrido na região de São Paulo e liderada pelos Bandeirantes. 



c) Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela 

independência das Treze Colônias inglesas, mas só a segunda teve êxito nos seus 

objetivos. 

d) A primeira foi bem-sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração, 

enquanto a segunda foi reprimida pela Coroa portuguesa antes de acontecer. 

e) Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, contra a dominação portuguesa na área 

da mineração, no entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas 

europeias. 

6) O termo Nativismo é utilizado pelos historiadores para designar revoltas ou 

movimentos de resistência contra a dominação portuguesa. São movimentos 

nativistas ocorridos no Brasil: 

a) Mascates, Emboabas, Revolta de Beckman. 

b )Guerra dos Bárbaros, Mascates. 

c) Revolução de 1817, Confederação do Equador. 

d) Revolução Praeira, Canudos, Quilombo dos Palmares. 

e) Confederação dos Tamoios, Guerra dos Bárbaros. 

 

 


