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A Guerra de Secessão
1. No início do governo Abraão Lincoln, os Estados Unidos apresentavam-se divididos e, nas
palavras desse Presidente, o país era "uma casa dividida contra si mesma", uma vez que:
I - os sulistas, favoráveis ao sistema escravista, reagiram com hostilidade à eleição de um
Presidente contrário à expansão desse sistema;
II - a secessão sulina era um rude golpe para o país, face ao caráter complementar das
economias do norte e do sul;
III - os Estados nortistas não abriram mão da política livre-cambista, condenada pelo Sul
protecionista;
IV - divididos internamente, os Estados Unidos não poderiam prosperar economicamente e
enfrentar desafios externos.
Assinale se estão corretas apenas:
a) I e II
b) I e III
c) II e IV
d) I, II e III
e) I, II e IV

2. Da vitória dos estados nortistas na "Guerra de Secessão" resultou:
a) diminuição do número de pequenos e médios proprietários e o crescimento da aristocracia
rural no sul.
b) unificação do mercado interno, desenvolvimento capitalista e transformação dos EUA em
potência econômica
c) anexação da região do Texas ao território dos EUA.
d) extinção do tráfico de escravos negros para os EUA.
e) regulamentação, pelo compromisso do Missouri, dos territórios que passaram a ser
escravistas ou livres.

3. Ao final da Guerra de Secessão, a constituição dos Estados Unidos sofreu a XIII Emenda, que
aboliu a escravidão. Os brancos sulistas:
a) abatidos, emigraram em massa, para não conviver com os negros em condições de
igualdade política e social.
b) inconformados com a concessão de direitos aos negros, desenvolveram a segregação
racial e criaram sociedades secretas que os perseguiam
c) arruinados, tiveram suas terras submetidas a uma reforma agrária e distribuídas aos exescravos.
d) desanimados, abandonaram a agricultura e voltaram-se para a indústria, a fim de se
integrarem à prosperidade do capitalismo do norte.
e) recuperados, substituíram as plantações de algodão por café, contratando seus exescravos como assalariados.
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4. "A Guerra Civil Norte-americana (1861-65) representou uma confissão de que o sistema
político falhou, esgotou os seus recursos sem encontrar uma solução (para os conflitos políticos
mais importantes entre as grandes regiões norte-americanas, a Norte e a Sul). Foi uma prova de
que mesmo numa das democracias mais antigas, houve uma época em que somente a guerra
podia superar os antagonismos políticos."
(Eisenberg, Peter Louis. GUERRA CIVIL AMERICANA. S. Paulo, Brasiliense, 1982.)
Dentre os conflitos geradores dos antagonismos políticos referidos no texto está a
a) manutenção, pela sociedade sulista, do regime de escravidão, o que impediria a ampliação
do mercado interno para o escoamento da produção industrial nortista.
b) opção do Norte pela produção agrícola em larga escala voltada para o mercado externo, o
que chocava com a concorrência dos sulistas que tentavam a mesma estratégia.
c) necessidade do Sul de conter a onda de imigração da população nortista para seus
territórios, o que ocorria em função da maior oferta de trabalho e da possibilidade do
exercício da livre-iniciativa.
d) ameaça exercida pelos sulistas aos grandes latifundiários nortistas, o que se devia aos
constantes movimentos em defesa da reforma agrária naquela região em que havia
concentração da propriedade da terra.
e) adesão dos trabalhadores sulistas ao movimento trabalhista internacional, o que ameaçava
a estabilidade das relações trabalhistas praticadas na região norte.
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