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1. (Fgv 2018)  Em 1864, o conselho geral da Associação 
Internacional dos Trabalhadores (AIT) incumbiu Karl Marx de 
redigir uma carta endereçada a Abraham Lincoln, presidente 
dos Estados Unidos, por ocasião de sua reeleição. Nessa 
carta, Marx felicitava o estadunidense e relacionava a luta 
contra a escravidão na América aos interesses e demandas 
das classes trabalhadoras. 
 
A respeito do contexto histórico dessa carta, é correto 
afirmar:  
a) Nos Estados Unidos da América, desenrolava-se a Guerra 

de Secessão, provocada pela separação das unidades 
federativas que desejavam a manutenção da escravidão.    

b) A AIT foi fundada em 1864 como uma organização 
internacional que se propunha representar tanto a classe 
operária quanto setores da pequena burguesia 
democrática.    

c) A Guerra Civil Americana foi provocada pelas ligações do 
então presidente Abraham Lincoln com a esquerda 
comunista internacional liderada pelo filósofo alemão 
Karl Marx.    

d) Na Europa, a fundação da AIT representava uma tentativa 
de canalizar as lutas operárias para o interior das 
instituições políticas da sociedade burguesa, através da 
participação eleitoral.    

e) A reeleição de Abraham Lincoln só foi possível devido à 
extensão do direito universal de voto a todos os 
estadunidenses, independentemente de sua condição 
racial ou social.    

   
2. (Upe-ssa 2 2018)  Para colocar fim à guerra entre Estados 
Unidos e México, autoridades dos dois países assinaram, em 
fevereiro de 1848, o Tratado de Guadalupe-Hidalgo, 
criticado por expansionistas norte-americanos, que o 
consideraram condescendente com os derrotados.  

Fonte: 
http://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/guerras/guer

ra-mexicano-americana-a-aguia-estende-suas-
asas.phtml#.WVlaL4jytPY  

 
 
O referido tratado teve como principal consequência política 
a  
a) construção de um bloco econômico, NAFTA.    
b) elevação do México à colônia dos Estados Unidos.    
c) continuação do estado de conflito entre as duas nações.    
d) anexação de territórios mexicanos em troca de uma 

indenização.    
e) ocupação permanente dos Estados Unidos no território 

mexicano.     
   
3. (Ufrgs 2018)  Após o fim da Guerra Civil norte-americana 
(1861-1865), antigos soldados confederados e proprietários 
rurais sulistas organizaram a Ku Klux Klan, grupo que teria 
influência duradoura na história política norte-americana. 
 

Assinale a alternativa que indica características ideológicas e 
práticas dessa organização.  
a) Defesa da supremacia branca e da segregação racial nos 

Estados Unidos.    
b) Tentativa de construção de um governo socialista no Sul 

norte-americano.    
c) Adoção de uma plataforma de integração racial em todo o 

país.    
d) Rejeição ao Cristianismo como a principal religião dos 

Estados Unidos.    
e) Implementação de um governo independente nos estados 

do Norte estadunidense.    
   
4. (Unesp 2017)  A expansão territorial dos Estados Unidos, 
no século XIX, foi o resultado da compra da Luisiana francesa 
pelo governo central, da anexação de territórios mexicanos, 
da distribuição de pequenos lotes de terra para colonos 
pioneiros, da expansão das redes de estradas de ferro, assim 
como da anexação de terras indígenas. 
 
Esse processo expansionista foi ideologicamente justificado 
pela doutrina do Destino Manifesto, segundo a qual  
a) o direito pertence aos povos mais democráticos e 

laboriosos.    
b) o mundo deve ser transformado para o engrandecimento 

da humanidade.    
c) o povo americano deve garantir a sobrevivência 

econômica das sociedades pagãs.    
d) as terras pertencem aos seus descobridores e primeiros 

ocupantes.    
e) a nação deve conquistar o continente que a Providência 

lhe reservou.    
   
5. (Upe-ssa 2 2017)  Durante o século XIX, nos Estados 
Unidos expansionistas, uma corrente advogava, em nome do 
“Destino Manifesto”, a absorção de Cuba. Consideravam que 
os norte-americanos tinham o “direito” de ter a ilha sob seu 
domínio. 

PRADO, Maria Lígia Coelho. A formação das nações latino-
americanas. 

São Paulo: Atual, 1987, p. 53. (Adaptado). 
 
 
O Tratado de Paris pôs fim ao conflito entre Estados Unidos 
e Espanha e explica parte do contexto descrito pelo texto, 
tendo como principal(ais) consequência(s) política(s) a  
a) suspensão do Tratado de Arrendamento de Bases Navais 

e Militares em Cuba e Filipinas.    
b) incorporação de Cuba como um protetorado formal dos 

EUA por meio da exploração das usinas.    
c) destituição da Ementa Platt que aprovava a intervenção 

direta dos Estados Unidos em Cuba.    
d) concessão de Porto Rico e das Filipinas aos EUA e a 

instituição de um domínio indireto em Cuba.    
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e) anexação de México e Cuba, respectivamente, ao 
território norte-americano e a independência das 
Filipinas.    

   
6. (Pucsp 2017)  “Um estudo comparativo do Homestead Act 
de 1862, que regulamentou a política de terras nos Estados 
Unidos, e a Lei de Terras de 1850 no Brasil dá margem a que 
se analise a relação entre a política de mão de obra e a 
política de terras em duas áreas em que o desenvolvimento 
do capitalismo assumiu formas diferentes e conduziu a 
políticas opostas.”  

COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República. 
Momentos decisivos. São Paulo: UNESP, p. 170. 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação 
entre as definições legais e os seus desdobramentos:  
a) No Brasil, a Lei de 1850 acelerou a imigração, garantindo 

ao trabalhador livre a propriedade das terras devolutas a 
partir da posse, e as condições para a expansão para o 
Oeste Paulista, com base na pequena propriedade; nos 
Estados Unidos, o Homestead Act também criou a cultura 
da pequena propriedade ao distribuir as terras indígenas 
aos imigrantes que as ocupassem.    

b) A Lei de terras dos EUA determinou que a propriedade 
das grandes extensões de terra do Oeste fosse obtida por 
meio da compra, o que dificultou a obtenção delas pelos 
imigrantes; no Brasil, a Lei de 1850 garantiu a 
propriedade da terra a todos os que tomassem posse e 
reivindicassem um lote, impulsionando a marcha para o 
Oeste e a cultura da pequena propriedade.    

c) Nos EUA o Homestead Act criou uma cultura da grande 
propriedade no Oeste ao distribuir as terras indígenas aos 
proprietários escravistas do Sul; no Brasil, a Lei de Terras 
desestimulou a imigração e as condições para a expansão 
da grande propriedade no Oeste Paulista.    

d) A Lei brasileira determinou que a propriedade de lotes 
fosse obtida por meio de compra, não mais por posse, o 
que dificultou a obtenção de terra pelos imigrantes e 
trabalhadores livres; nos Estados Unidos, o Homestead 
Act garantia a propriedade da terra a todos os que 
desejassem nela se instalar, impulsionando a cultura da 
pequena propriedade.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto abaixo, sobre os Estados Unidos, e responda à(s) 
questão(ões). 
 
Há cem anos, um grande americano sob cuja simbólica 
sombra nos encontramos, assinou a Proclamação da 
Emancipação. Esse decreto fundamental foi como um 
grande raio de luz de esperança para milhões de escravos 
negros que tinham sido marcados a ferro nas chamas de 
uma vergonhosa injustiça. Veio como uma aurora feliz para 
pôr fim à longa noite de cativeiro. Mas cem anos mais tarde, 
devemos encarar a trágica realidade de que o negro ainda 
não é livre. Cem anos mais tarde, a vida do negro está ainda 
infelizmente dilacerada pelas algemas da segregação e pelas 
correntes da discriminação. (...) Eu tenho um sonho que um 

dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos 
descendentes de escravos e os filhos de donos de escravos 
poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade.  
 
 
7. (Espm 2017)  Assinale a alternativa que apresente o gran-
de americano, citado no texto, responsável pela 
Proclamação da Emancipação, bem como o contexto em que 
tal lei foi aprovada:  
a) George Washington – Independência dos EUA;     
b) Thomas Jefferson – Promulgação da Constituição;     
c) James Monroe – Lançamento da Doutrina Monroe;     
d) James Polk – Expansão Territorial e Doutrina do Destino 

Manifesto;     
e) Abraham Lincoln – Guerra de Secessão.    
   
8. (Pucrj 2016)  Na segunda metade do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX, a sociedade norte-
americana passou por importantes transformações políticas, 
sociais, econômicas e culturais. Sobre essas transformações, 
assinale a alternativa INCORRETA.  
a) Os EUA viveram um grande desenvolvimento industrial, 

com acelerada mecanização, concentração de capitais e 
formação de grandes associações, trustes, cartéis e 
outros monopólios.    

b) No plano externo, intensificou-se o expansionismo em 
direção ao Pacífico e ao Caribe, como atestam a Guerra 
Hispano-americana e a anexação das ilhas Havaí em 1898.    

c) Os EUA adotaram uma política, que rejeitava alianças e 
acordos políticos com os países europeus, a qual foi 
abandonada quando entraram na Primeira Guerra 
Mundial, em 1917.    

d) Este período foi marcado por uma crescente mobilização 
e organização dos trabalhadores em sindicatos e 
associações operárias e pelo aumento das tensões raciais 
e étnico-culturais.    

e) A partir da década de 1870, milhares de imigrantes 
afluíram para os EUA, tendo este fluxo diminuído 
consideravelmente na primeira década do século XX, 
devido à aprovação de uma série de leis de restrição à 
imigração.    

   
9. (Ufpr 2016)  Leia as duas declarações abaixo, associadas a 
dois presidentes estadunidenses: 
 
“A América para os Americanos” – Doutrina Monroe, 1865.  
“Todos somos americanos” – presidente Barack Obama, 17 
de dezembro de 2014 (discurso sobre a reaproximação entre 
Estados Unidos e Cuba). 
 
A respeito da postura dos Estados Unidos em sua política 
externa no continente americano, nos dois períodos 
históricos destacados acima, identifique como verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 
(     ) A Doutrina Monroe defendia a autonomia dos países 

americanos frente ao domínio da Europa, após a 
emancipação das colônias hispânicas. Ao longo do 
século XIX, tal ideário serviu para justificar a política de 
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preponderância norte-americana sobre os demais 
países do continente americano.  

(     ) O presidente Obama defende a reconciliação entre os 
Estados Unidos e Cuba após o rompimento diplomático 
ocasionado pela Guerra Hispano-Americana. Por meio 
do pan-americanismo, os norte-americanos defendem 
a implantação da democracia e da modernização em 
Cuba.  

(     ) A Doutrina Monroe defendia a união aduaneira dos 
países do continente americano, inspirada no ideário 
pan-americano, após a emancipação das colônias 
hispânicas. Ao longo do século XIX, essa política 
favoreceu o domínio norte-americano sobre os países 
latinos produtores de matéria-prima.  

(     ) O presidente Obama defende a reconciliação entre os 
Estados Unidos e Cuba após o rompimento das 
relações diplomáticas durante a Guerra Fria. Ao 
mesmo tempo em que reivindicam de Cuba o respeito 
aos direitos humanos, os Estados Unidos mantêm 
domínio sobre a baía de Guantánamo.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo.  
a) V – V – V – F.    
b) F – V – F – F.    
c) V – F – V – F.    
d) F – F – F – V.    
e) V – F – F – V.    
   
10. (Fuvest 2016)  Somos produto de 500 anos de luta: 
primeiro, contra a escravidão, na Guerra de Independência 
contra a Espanha, encabeçada pelos insurgentes; depois, 
para evitar sermos absorvidos pelo expansionismo norte-
americano; em seguida, para promulgar nossa Constituição e 
expulsar o Império Francês de nosso solo; depois, a ditadura 
porfirista nos negou a aplicação justa das leis de Reforma e o 
povo se rebelou criando seus próprios líderes; assim 
surgiram Villa e Zapata, homens pobres como nós, a quem 
se negou a preparação mais elementar, para assim utilizar-
nos como bucha de canhão e saquear as riquezas de nossa 
pátria, sem importar que estejamos morrendo de fome e 
enfermidades curáveis, sem importar que não tenhamos 
nada, absolutamente nada, nem um teto digno, nem terra, 
nem trabalho, nem saúde, nem alimentação, nem educação, 
sem ter direito a eleger livre e democraticamente nossas 
autoridades, sem independência dos estrangeiros, sem paz 
nem justiça para nós e nossos filhos. 
 
“Primeira declaração da Selva Lacandona” (janeiro de 1994), 

in Massimo di Felice e Cristoval Muñoz (orgs.). A revolução 
invencível. Subcomandante Marcos e Exército Zapatista de 

Libertação Nacional. Cartas e comunicados. São Paulo: 
Boitempo, 1998. Adaptado. 

 
 
O documento, divulgado no início de 1994 pelo Exército 
Zapatista de Libertação Nacional, refere-se, entre outros 
processos históricos, à  

a) luta de independência contra a Espanha, no início do 
século XIX, que erradicou o trabalho livre indígena e 
fundou a primeira república na América.    

b) colonização francesa do território mexicano, entre os 
séculos XVI e XIX, que implantou o trabalho escravo 
indígena na mineração.    

c) reforma liberal, na metade do século XX, quando a Igreja 
Católica passou a controlar quase todo o território 
mexicano.    

d) guerra entre Estados Unidos e México, em meados do 
século XIX, em que o México perdeu quase metade de seu 
território.    

e) ditadura militar, no final do século XIX, que devolveu às 
comunidades indígenas do México as terras expropriadas 
e rompeu com o capitalismo internacional.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Enquanto Marx e 
Engels organizavam em Londres a Primeira Associação 
Internacional dos Trabalhadores no ano de 1864, nos 
Estados Unidos estava em curso a Guerra de Secessão entre 
o Norte e o Sul. O presidente Lincoln aboliu a escravidão no 
contexto desta guerra civil lhe rendendo uma carta 
elaborada pelo pensador alemão Karl Marx relacionando o 
fim da escravidão nos EUA com as demandas da classe 
operária europeia.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. Na primeira metade 
do século XIX ocorreu a “Marcha para o Oeste” nos Estados 
Unidos através da conciliação entre progresso e destruição 
dos índios. O ano de 1848 foi caracterizado pela corrida do 
ouro na Califórnia contribuindo para esse processo. A 
aquisição de terras por parte dos EUA se deu através de 
acordo, compra ou guerra como foi o caso do México que 
perdeu boa parte de seu território. O México cedeu para os 
Estados Unidos mais da metade do seu território, que 
corresponde à parte dos atualmente chamados estados do 
Colorado, Arizona, Wyoming e Novo México e, ainda, todo o 
estado de Utah, da Califórnia e da Nevada. Pelo Tratado de 
Guadalupe Hidalgo, os EUA receberam os territórios acima 
citados e indenizaram o México pagando 15 milhões de 
dólares.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
A Ku Klux Klan surgiu a partir da insatisfação da elite branca 
sulista com a abolição da escravatura nos EUA após a Guerra 
de Secessão. Dentre as defesas da organização estavam a 
supremacia branca sobre os negros, o que justificava 
violência e segregação racial.   
 
Resposta da questão 4: 
 [E] 
 
Segundo a crença do Destino Manifesto, os EUA e os norte-
americanos foram escolhidos pela Providência Divina para 
dominar a maior parte dos territórios da América do Norte e 
para espalhar sua influência pelo restante do continente.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. O “Destino 
Manifesto” foi uma doutrina estadunidense que entendia 
que o homem branco anglo saxônico (WASP) era superior 
aos negros e índios justificando a expansão dos EUA sobre a 

América Latina. Depois da guerra Hispano-Americana, 1898, 
os EUA venceram a Espanha e foi assinado o Tratado de 
Paris, no qual o país derrotado perdia a posse de Cuba, Porto 
Rico e das Filipinas para os Estados Unidos. Através da 
Emenda Platt, que vigorou entre 1901 até 1933, a economia 
cubana ficou a mercê dos interesses dos EUA.    
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
A lei de terras, sancionada durante o Segundo Reinado 
brasileiro, determinava que todas as terras sem registro 
deveriam ser regularizadas através da compra junto ao 
Estado brasileiro. Caso essa regularização não acontecesse, 
as terras deveriam ser devolvidas ao Estado. Sendo assim, a 
população de baixa renda, os imigrantes e os escravos 
alforriados, devido ao fator financeiro, ficaram excluídos da 
posse de terra no Brasil.   
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. O texto faz referência 
ao presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, no 
contexto da Guerra de Secessão, 1860-1865, que aboliu a 
escravidão na 13ª Emenda.   
 
Resposta da questão 8: 
 [E] 
 
Não houve a criação de Leis de Restrição à Imigração nos 
EUA, nem no final do século XIX e nem no início do século 
XX.   
 
Resposta da questão 9: 
 [E] 
 
A segunda afirmativa é falsa porque os conflitos entre EUA e 
Cuba se iniciaram na Guerra Fria e a reconciliação atual não 
possibilita a interferência de um país sobre o outro em 
termos políticos; 
A terceira afirmativa é falsa porque a Doutrina Monroe 
defendia que as recentes Repúblicas americanas não 
deveriam ser dependentes economicamente da Europa.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
Entre 1846 e 1848, México e EUA se enfrentaram na 
chamada Guerra Mexicano-Americana. Desse 
enfrentamento, resultou-se a perda de quase 50% do 
território mexicano para americanos e franceses.   
 
 


