
 

 

Tarefa Mínima 05 - 8° ano – História 

 
Prof. Rodrigo 

 
01. O imenso território que se estende a sudoeste dos Estados Unidos da América, abrangendo Califórnia, 

Nevada, Utah, Novo México, Arizona, Colorado e Texas, foi conquistado ao México mediante uma guerra 
que, em 1848, estava terminada. Explique o principal motivo da eclosão dessa guerra. 

 

02. Sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, explique os motivo de sua eclosão. 
 

03. A expansão para o Oeste produziu nos EUA uma crescente fermentação nacionalista, intimamente 
relacionada com as anexações territoriais. Estas foram realizadas mediante tratados ou compras e também 
por meio de guerras de conquista. 

KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos.São Paulo: Atual, 2000. 

 
A expansão territorial dos EUA foi marcada principalmente pela “Marcha para o Oeste”, que transcorreu 

praticamente por todo o século XIX. Sobre tal processo, pode-se afirmar que: 
a) a Flórida foi adquirida dos ingleses, mediante o pagamento de grande indenização. 
b) tanto a Califórnia quanto o Arizona foram anexados após a Guerra Hispano-Americana. 
c) o Alasca foi adquirido do Canadá após o pagamento de uma pequena indenização. 
d) o Óregon foi incorporado após um acordo diplomático realizado com a Inglaterra. 
e) a Louisiana foi anexada após a derrota do exército napoleônico diante dos americanos. 

 

04. Durante o processo de independência dos países da América Latina, a Inglaterra colocou-se ao lado dos 
países latino-americanos contra suas metrópoles, buscando transformá-los em mercados fornecedores de 

matérias--primas e consumidores de produtos industrializados. Os Estados Unidos, por sua vez, 
objetivando estender sua influência política e econômica e reduzir a das potências europeias sobre toda a 
América, lançaram, em 1823, uma doutrina cujo lema era “A América para os americanos”. Essa reação 
dos Estados Unidos ficou conhecida como: 

a) Doutrina Washington. 
b) Plano Marshall. 
c) Doutrina Monroe. 
d) Plano Jefferson. 
e) Doutrina Grant. 

 
05. A rápida expansão territorial dos Estados Unidos da América no século XIX foi impulsionada pela 

propagação da crença de que os norte-americanos eram um povo eleito por Deus para conquistar o Novo 
Mundo e expandir seus domínios sobre territórios e populações que estivessem no caminho da “Marcha 
para o Oeste”. Essa ideologia se baseia: 
a) no Fardo do Homem Branco.  

b) na Declaração de Independência.  
c) no Corolário Rooseveltiano.  
d) na Doutrina Monroe. 

e) no Destino Manifesto. 
 
06. Como os abolicionistas americanos previram, os problemas da escravidão não cessariam com a abolição. O 

racismo continuaria a acorrentar a população negra às esferas mais baixas da sociedade dos Estados 
Unidos. No entanto, se tivessem tido a oportunidade de fazer uma viagem pelo Brasil de seus sonhos – o 
país  imaginado  por  tanto  tempo  como  o  lugar  sem  racismo  –,  eles  teriam  concluído  que  entre  o  

inferno  e  o  paraíso  não  há  uma  tão  grande distância a final. 
AZEVEDO, Célia M. M. Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma história comparada  

(século XIX). São Paulo: Annablume, 2003. p. 205 (adaptado). 

De acordo com o trecho anterior, é correto afirmar que: 

a) a experiência da escravidão aproxima a história dos Estados Unidos à do Brasil, mas a questão do 
racismo tornou-se uma pauta política apenas nos EUA da atualidade. 

b) os  abolicionistas  norte-americanos  tinham  uma  visão  idealizada  do  Brasil,  pois  não  

identificavam  o  racismo  como um problema em nosso país.  
c) a  imagem  de  inferno  e  paraíso  na  questão  racial  também  é  adequada  às  divisões  entre  o  

Sul  e  o  Norte  dos  EUA,  pois  a  questão  racial  impactou  apenas  uma  parte  daquele país.  
d) a abolição foi uma etapa da equiparação de direitos nas sociedades norte-americana e brasileira, pois 

os direitos civis foram assegurados, em ambos os países, no final do século XIX. 


