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01. Guerra Mexicano-America na, em 1848, teve como estopim a anexação do Texas pelos EUA. Os norte-

americanos aproveitaram-se da insatisfação texana com o México e apoiaram a separação, visando à 

expansão territorial. 
 

02. A Guerra de Secessão (1861-1865)  foi  fruto  do  conflito  entre  o  Norte  industrializado  e  o  Sul 
agrário.  O  Norte  defendia  as  tarifas  protecionistas,  visando  pro-teger sua produção industrial diante 
da concorrência inglesa, en-quanto  o  Sul  defendia  o  livre-cambismo  para  comercializar  seus  produtos 
agrários em troca de produtos industrializados ingleses. 

 
03. (EsPCEx) Letra D.A alternativa correta é a letra D, pois a expansão territorial norte- -americana deu-se por 

meio de compra, guerra e acordo diplomá-tico. Neste, o exemplo é o Óregon, obtido por acordo com a 
Ingla-terra. 

 
04. Letra C.A alternativa correta é a letra C, pois a Doutrina Monroe, proposta pelo  presidente  norte-

americano  James  Monroe,  visou  impedir  a  ação  da  Santa  Aliança  nas  Américas,  protegendo  os  

recém-inde-pendentes países latino-americanos e usando como lema “América para os americanos”. 
 
05. (UFSM-adaptado) Letra E.Somente  a  alternativa  E  está  correta.  O  “Destino  Manifesto”  pode  ser  

considerado  a  alma  dos  EUA.  Ancorado  em  bases  calvinistas,  considerava  o  povo  estadunidense  

eleito  por  Deus  para  construir  um grande império (por isso a destruição da cultura ameríndia e a 
escravidão dos negros). A “Marcha para o Oeste”, expansão dos EUA no século XIX, foi justificada por meio 
dessa doutrina. As demais al-ternativas estão incorretas. A Doutrina Monroe, de 1823, defendeu a não 

intervenção da Europa na América por meio do lema “América para os americanos”. O Big Stick, ou 
Corolário Roosevelt, justificava a intervenção militar dos EUA na América Latina. 

 
06. (UNICAMP) Letra B.Explícito  no  próprio  texto,  se  os  abolicionistas  norte-americanos  tivessem visitado 

o Brasil, teriam percebido que o racismo também era  um  problema  social,  uma  vez  que  aqui  os  
negros  não  foram  inseridos na cidadania após a abolição. 

 


