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1. Durante os processos de independência da América espanhola, dois grupos se destacaram como 
principais protagonistas e adversários durante os confrontos. Cite os dois protagonistas e suas principais 
características. 

2. (UFSCar-SP) A independência das colônias espanholas da América deveu-se a diversos fatores. 

Assinale a opção na qual todos os fatores relacionados contribuíram para essa independência. 

a. Política mercantilista da Espanha; influência da independência brasileira; interesse dos Estados 
Unidos no comércio das colônias espanholas. 

b. Monopólio comercial em benefício da metrópole; desigualdade de direitos entre os criollos, nascidos 
nas colônias, e os chapetones, nascidos na Espanha; enfraquecimento da Espanha pelas guerras 
napoleônicas. 

c. influência das ideias políticas de Maquiavel; auxilio militar brasileiro à independência dos territórios 
vizinhos; exemplo da independência dos Estados Unidos. 

d. Liberalismo político e econômico, adotado pelas cortes espanholas; enfraquecimento do governo 
espanhol por causa da intervenção militar francesa; política do Congresso de Viena favorável à 
independência das colônias. 

e. Interesse econômico da Inglaterra na independência das colônias; política de suspensão das 
restrições de importações, seguida pelo governo de José Bonaparte; aliança entre chapetones, 
colonos nascidos na Espanha, e criollos, nascidos nas colônias para promover a independência. 

3. Depois da conquista da América pelos espanhóis, ocorreu uma explosão populacional de gado, porcos, 
carneiros e cabras, os quais causaram grandes danos às plantações de milho indígenas, que não eram 
protegidas. As medidas tomadas pela população indígena eram, muitas vezes, ineficazes. Os conquistadores 
preferiam o gado. Bois e carneiros eram protegidos pela lei, pelos costumes e pelo sentimento espanhóis. As 
leis que protegiam a pecuária na Península Ibérica foram exportadas para o México e permitiam que o gado 
pastasse em propriedade alheia. Os animais destruidores eram, afinal, propriedade dos vitoriosos; a 
agricultura, dos derrotados.   

(Adaptado de Kenneth Maxwell, “Morte e sobrevivência”. Folha de S. Paulo, 11/08/2002, Mais!, p. 8.)   

a) Segundo o texto, por que a agricultura indígena foi prejudicada após a conquista da América?   

b) Indique dois outros efeitos da conquista da América sobre as populações indígenas.  

c) O que foi a encomienda, utilizada pela colonização espanhola na América?  
 
4. Eu considero o estado atual da América como quando arruinado o Império Romano. Cada 
desmembramento formou um sistema político, conforme os seus interesses e situação. Nós, que apenas 
conservamos os vestígios do que em outro tempo fomos, e que por outra parte, não somos índios, nem 
europeus, e sim uma meia espécie Entre os legítimos proprietários do país e os usurpadores espanhóis.  
(Adaptado de Simon Bolívar, Carta da Jamaica de 1815, em Escritos Políticos. Campinas: Ed. Unicamp, p. 
61).   

a) Quem foi Bolívar e qual sua importância nos processos de Independência das colônias hispano-
americanas? A qual processo político Bolívar se refere?  

b) De que maneira Bolívar se refere aos criollos no texto? Qual o papel político dos criollos nas 
independências das colônias espanholas?  


