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A formação territorial dos EUA no Século
XIX
1. A expansão territorial dos Estados Unidos, ao longo do século XIX, caracterizou-se por um forte
sentimento nacionalista. Sobre essa expansão podemos afirmar que:
a) encerrou as divergências entre o Norte e o Sul, quanto à utilização da mão-de-obra
escrava.
b) retardou o crescimento demográfico da população norte-americana.
c) priorizou a mineração em detrimento das atividades industriais e agrícolas.
d) acarretou o fortalecimento político da representação nortista no Congresso NorteAmericano
e) impediu a emigração devido à política de defesa das fronteiras do país.

2. Precisamos manter para sempre o princípio de que só o povo deste continente tem o direito de
decidir o próprio destino. Se, porventura, uma parte desse povo, constituindo um estado
independente, pretendesse unir-se à nossa Confederação, esta seria uma questão que só a ele e
a nós caberia determinar, sem qualquer interferência estrangeira.
Primeira mensagem anual do presidente Polk ao Congresso dos Estados Unidos. In: SYRETT,
H.C., org. Documentos Históricos dos Estados Unidos, Cultrix, s/d.
O discurso acima, de 2 de dezembro de 1845, reafirmava a crença do presidente Polk na
expansão do território americano. O conjunto de ideias que melhor explicita essa crença é:
a) o New Deal
b) a Doutrina Truman
c) o Destino Manifesto
d) a Política de Boa Vizinhança

3. Considerando-se as relações entre a América Latina e os Estados Unidos a partir de meados
do século XIX, é correto afirmar que:
a) a abertura do canal no estreito do Panamá possibilitou o desenvolvimento de relações
comerciais equilibradas entre as Américas.
b) a consolidação dos Estados antilhanos e centro-americanos viabilizou o apoio constante do
governo norte-americano às democracias destas regiões.
c) a derrota do México, na guerra com os Estados Unidos, significou a perda de quase
metade do território mexicano para este país
d) a política do Big Stick, implementada pelo presidente Theodore Roosevelt, visava a
estreitar o diálogo diplomático entre os países americanos.
4. A ideia de ocupação do continente pelo povo americano teve também raízes populares, no
senso comum e também em fundamentos religiosos. O sonho de estender o princípio da “união”
até o Pacífico foi chamado de “Destino Manifesto”.
O Nancy S. Naro. A formação dos Estados Unidos. São Paulo:Atual, 1986, p.19.
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A concepção de “Destino Manifesto”, cunhada nos Estados Unidos da década de 1840,
a) difundiu a ideia de que os norte-americanos eram um povo eleito e contribuiu para justificar
o desbravamento de fronteiras e a expansão em direção ao Oeste
b) tinha origem na doutrina judaica e enfatizava que os homens deviam temer a Deus e
respeitar a todos os semelhantes, independentemente de sua etnia ou posição social.
c) baseava-se no princípio do multiculturalismo e impediu a propagação de projetos ou
ideologias racistas no Sul e no Norte dos Estados Unidos.
d) derivou de princípios calvinistas e rejeitava a valorização do individualismo e do
aventureirismo nas campanhas militares de conquista territorial, privilegiando as ações
coordenadas pelo Estado.
e) defendia a necessidade de se preservar a natureza e impediu o prosseguimento das
guerras contra indígenas, na conquista do Centro e do Oeste do território norte-americano.
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