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 Unificações: Alemanha, Itália e EUA no 
Século XIX 
 
1. 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.  

 
 
2.  "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.  

 
 
3. "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:  
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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. Na base do processo das unificações italiana e alemã, que alteraram o quadro político da 
Europa no século XIX, estavam os movimentos  

a) sociais, acentuadamente comunistas.  
b) liberais, acentuadamente nacionalistas.  
c) iluministas, acentuadamente burgueses.  
d) reformistas, acentuadamente religiosos.  
e) renascentistas, acentuadamente mercantis.  
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