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ESTADOS UNIDOS  2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO REZENDE 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, considerava os jesuítas como inimigos, também 

porque, no Brasil, eles catequizavam os índios em aldeamentos autônomos, empregando a assim 
chamada língua geral. Em 1755, Dom José I aboliu a escravidão do índio no Brasil, o que modificou 
os aldeamentos e enfraqueceu os jesuítas. Em 1863, Abraham Lincoln, o presidente dos Estados 
Unidos, aboliu a escravidão em todas as regiões do Sul daquele país que ainda estavam militarmente 
rebeladas contra a União em decorrência da Guerra de Secessão. Com esse ato, ele enfraqueceu a 
causa do Sul, de base agrária, favorável à manutenção da escravidão. A abolição final da escravatura 
ocorreu em 1865, nos Estados Unidos, e em 1888 no Brasil. Nos dois casos de abolição de escravatura, 
observam-se motivações semelhantes, tais como:  
a) razões estratégicas de chefes de Estado interessados em prejudicar adversários, para afirmar sua 

atuação política.  
b) fatores culturais comuns aos jesuítas e aos rebeldes do Sul, contrários ao estabelecimento de um 

governo central.  
c) cumprimento de promessas humanitárias de liberdade e igualdade feitas pelos citados chefes de 

Estado.  
d) eliminação do uso de línguas diferentes do idioma oficial reconhecido pelo Estado.  
e) resistência à influência da religião católica, comum aos jesuítas e aos rebeldes do sul. 

 
02. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln opunha-se à escravidão, mas 

desaprovava o direito a voto para o negro e os casamentos birraciais. Em 1861, ele assumiu a 
presidência. Vários estados escravistas do Sul deixaram a União e formaram a sua Confederação 
independente. Nos anos 1861-5, teve lugar uma Guerra Civil entre a União e a Confederação. Em 
1863, por decreto e emenda constitucional, Lincoln aboliu a escravidão. Cerca de 200.000 soldados 
negros lutaram ao lado da União e tornaram-se eleitores. Lincoln planejava assegurar escolaridade 
aos ex-escravos, e também alguns direitos civis, mas foi assassinado por um racista na Sexta-Feira 
Santa de 1865. Ele tornou-se uma figura controversa. Para alguns, foi um mártir, sacrificado pela sua 
causa. Para outros, um racista, que aboliu a escravidão apenas para ganhar soldados.  

 
Segundo o texto, Lincoln tinha a intenção de apresentar uma proposta para o problema do 
relacionamento de ex-escravos com o resto da sociedade. Caso essa proposta tivesse entrado em 
vigor, sua implantação teria sido útil a outras sociedades, pois: 
a) garantiria os direitos civis dos ex-escravos, o que serviria de exemplo de aliança política a ser 

copiado por nações escravistas.  
b) permitiria que os escravos pudessem votar, o que tornaria viável, naquele contexto, a eleição de 

um presidente negro.  
c) garantiria aos soldados negros acesso à educação e, assim, modernizaria o exército norte-

americano.  
d) neutralizaria quem fosse racista, e os condenados por crimes raciais seriam deportados.  
e) incentivaria casamentos birraciais, o que transformaria os EUA na primeira grande nação mestiça. 
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03. 
 

 
 

Nos Estados Unidos, durante o século XIX, tal como representada no mapa, a relação entre território 
e nação foi reconfigurada por uma política que:  
a) transferiu as populações indígenas para territórios de fronteira anexados, protegendo a cultura 

protestante dos migrantes fundadores da nação norte-americana.  
b) respondeu às ameaças europeias pelo fim da escravidão, integrando a população de escravos ao 

projeto de expansão por meio da doação de terras.  
c) assinou acordos com países latino-americanos, ajudando na reestruturação da economia desses 

países após suas independências.  
d) projetou o avanço de populações excedentes para além da faixa atlântica, reformulando fronteiras 

para o estabelecimento de um país continental.  
e) instalou manufaturas nas áreas compradas e anexadas, visando utilizar a mão de obra barata das 

populações em trânsito. 
 
04. 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 ex-escravos. 
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 ex-escravos como 

assalariados. 
 


