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1. Os alunos poderão argumentar que Napoleão (figura 1), em 1802, anulou a abolição da escravidão nas colônias
francesas, enviou tropas para a ilha de Saint Dominique e prendeu Toussaint Loverture (figura 2), líder do levante
pela independência do Haiti que se iniciou em 1791; também podem dizer que paradoxalmente, Napoleão,
identificado com os ideais de liberdade e igualdade da Revolução Francesa inspirou as ações do líder Haitiano.
2. O movimento a que o enunciado faz referência é a Independência do Haiti e o que há de singular nesse movimento
é o fato de que foi o único movimento de independência levado à cabo por negros; pode se argumentar também
que foi o único que uniu a luta pela independência com a luta pela abolição em toda América ou ainda que foi o
único movimento exitoso que foi liderado por um grupo ou classe considerado subalterno dentro da ordem social
vigente na colônia.
3. O documento que melhor representa o comércio triangular e o descrito no Texto 2 O comércio triangular, é um
termo histórico que designa a intensa atividade mercantil integrava as colônias norte-americanas às economias
da América Central, África e Europa ao longo dos séculos XVII e XVIII.
4. O princípio criticado no Texto IV e o da igualdade. Nas colônias hispânicas recém independentes organizaram-se
governos autoritários, tendo à frente Caudilhos e, na prática, os privilégios sociais, políticos e econômicos foram
transferidos das elites metropolitanas para as elites locais, por tanto não vigorou a princípio da igualdade.
5. Não se materializaram; lideranças regionais, Inglaterra, EUA e Brasil se opuseram a unidade proposta por Bolívar
por um conjunto de motivos, econômicos, políticos e estratégicos. Após as independências, formaram-se pequenas
Repúblicas organizadas em torno de líderes autoritários chamados caudilhos.
6. A ideia, no Texto I, que revela a influência da independência dos EUA e a de que, havendo uma origem, uma língua
e costumes comuns, tal fato justificaria a adoção de uma CONFEDERAÇÃO de Estados, tal qual ocorreu na América
do Norte.
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