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Exercícios sobre Unificação Italiana, Alemã e Americana 

 

Exercícios 

 

1. (cesgranrio) Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre o processo de unificação 

da Alemanha (1871) e da Itália (1870):  

a) Na Itália, a Proclamação da República por Giuseppe Garibaldi, líder do movimento carbonário e 

republicano, estabilizou economicamente o país, permitindo a fixação das fronteiras 

internacionais italianas e sua unificação interna.  

b) Na Itália, com o apoio do Papa Pio IX, o movimento unificador difundiu-se a partir da cidade de 

Roma, sendo contrário aos interesses econômicos da burguesia do Piemonte e do norte do 

país.  

c) Na Alemanha, Bismarck implementou a unificação com a ajuda econômica e militar do Império 

Austríaco, opondo-se à política separatista da Prússia de Guilherme I.  

d) A criação da União Alfandegária (Zollverein) entre os estados alemães desenvolveu a 

industrialização e a economia da Confederação Germânica, culminando na unificação política 

com a criação do Segundo Reich (império) Alemão. 

e) Ambos os processos unificadores resultaram da derrota dos movimentos nacionalistas locais 

frente à reação das forças monárquicas reunidas pelo Congresso de Viena. 

 

 

2. (Fuvest) "Desde a 0h de hoje (20h de ontem em Brasília), existe uma só Alemanha. O hasteamento 

da bandeira alemã de 75 metros no mastro de 45 metros de altura em frente ao Reichstag, prédio 

do Parlamento, em Berlim, no primeiro minuto deste dia 03, selou a anexação da Alemanha Oriental 

pela Ocidental. A praça da República, onde fica o Reichstag, estava totalmente tomada. Centenas 

de milhares de alemães cantaram em coro a canção da Alemanha, hino nacional, para celebrar o 

fim da divisão do país".  

(FOLHA DE S. PAULO, Quarta-feira, 03 de outubro de 1990)  

A notícia anterior refere-se à recente reunificação da Alemanha, que "simboliza a conclusão de uma 

etapa marcada pela divisão do mundo em blocos geopolíticos desenhados por duas 

superpotências". No passado, a unificação alemã também foi o principal objetivo da ação política 

de Bismarck, que, para concretizá-la em 1871, combateu:  

a) Espanha, Prússia e Áustria.  

b) França, Inglaterra e Espanha.  

c) Dinamarca, Rússia e Itália.  

d) Prússia, Inglaterra e Holanda.  

e) Dinamarca, Áustria e França. 
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3. (Fuvest) "Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos".  

"Ao invés da Prússia se fundir na Alemanha, a Alemanha se fundiu na Prússia".  

Estas frases, sobre as unificações italiana e alemã:  

a) aludem às diferenças que as marcaram, pois, enquanto a alemã foi feita em benefício da 

Prússia, a italiana, como demostra a escolha de Roma para capital, contemplou todas as 

regiões.  

b) apontam para as suas semelhanças, isto é, para o caráter autoritário e incompleto de ambas, 

decorrentes do passado fascista, no caso italiano, e nazista, no alemão.  

c) chamam a atenção para o caráter unilateral e autoritário das duas unificações, imposta pelo 

Piemonte, na Itália, e pela Prússia, na Alemanha.  

d) escondem suas naturezas contrastantes, pois a alemã foi autoritária e aristocrática e a italiana 

foi democrática e popular.  

e) tratam da unificação da Itália e da Alemanha, mas nada sugerem quanto ao caráter impositivo 

de processo liderado por Cavour, na Itália, e por Bismarck, na Alemanha. 

 

 

4. (Fuvest) Entre as mudanças ocorridas nos Estados Unidos, após a Guerra de Secessão (1861- 1865), 

destacam-se:  

a) a garantia de direitos civis e políticos aos negros - incluindo o direito ao sufrágio universal - e o 

reconhecimento da cidadania dos imigrantes recém-chegados.  

b) a consolidação da unidade nacional, a chegada de novas levas de imigrantes, o aumento do 

mercado interno e um grande desenvolvimento industrial.  

c) graves desentendimentos em relação às fronteiras com o México, levando a uma nova guerra, 

na qual os Estados Unidos ganharam metade do território mexicano.  

d) o incentivo à vinda de imigrantes e a definitiva ocupação do oeste, cujas fronteiras, em 1865, 

ainda estavam nas Montanhas Rochosas.  

e) o empobrecimento e a humilhação do Sul, que, derrotado pelo Norte, foi alijado das esferas do 

poder federal e teve sua reconstrução impedida.  

 

 

5. (Uerj) 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  
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6. (Uff) A Guerra de Secessão, nos Estados Unidos da América, promoveu a implantação de novas 

bases para a nação americana, porque a vitória do Norte:  

a) desencadeou o movimento racista de oposição ao desenvolvimento da modernização 

americana que culminou com a fundação da Klu-Klux-Klan;  

b) acelerou o processo de estabelecimento do capitalismo no Sul, permitindo a unificação de 

mercados, o desenvolvimento urbano e o melhor aproveitamento das matérias-primas e 

produtos agrícolas do Sul;  

c) não significou a eliminação do peso político do Sul que, no início do século XX, retomou sua 

hegemonia econômica com a anexação do Texas;  

d) expôs o grande dilema americano do "destino manifesto" e determinou a supremacia da 

perspectiva econômica agrária sobre a industrial;  

e) teve consequências cruciais para os escravos do Sul, pois, produziu uma legislação social que 

excluía os negros da terra, com a proibição do trabalho dos ex-escravos. 
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Gabarito 

 

1. D 

O projeto de unificação alemã se concluiu em 1871 com grande liderança da Prússia, que garantiu o 

processo de forma autoritária, sem a participação popular. As bases para essa unificação foram 

formadas pela conquista de territórios e pela formação do zollvenrein. 

 

2. E 

As guerras pela unificação fora, respectivamente, a Guerra dos Ducados (Prússia X Dinamarca), a Guerra 

Austro-Prussiana (Prússia X Áustria) e a Guerra Franco-Prussiana (Prússia X França). 

 

3. C  

As duas unificações tiveram características elitistas, pois foram lideradas pela elite Prussiana e pela 

elite piemontesa.  

 

4. B  

A Guerra de Secessão marca a vitória do projeto desenvolvimentista do norte, o que tinha como objetivo 

a valorização do capitalismo e da industrialização do país, levando as fábricas também para o oeste.  

 

5. C  

A ideia do destino manifesto vigorou durante o século XIX como o estímulo para a expansão territorial 

dos Estados Unidos e a conquista dos territórios indígenas e mexicanos ao oeste.  

 

6. B 

A vitória do norte permitiu a expansão do modelo nortista de desenvolvimento, que contava, inclusive, 

com o trabalho livre e a abolição da escravidão. Este modelo, após a guerra, expandiu-se para o oeste 

e para o sul, permitindo assim uma integração nacional de base capitalista. 


