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a) Explique as razões para a referência que o autor 
do panfleto faz à “vergonhosa conduta” e à “tirania” 
para descrever as relações da Inglaterra com suas 
colônias nesse momento. 
 
b) Indique duas ações empreendidas pela coroa 
inglesa que exemplifiquem essa conduta.  
  
4.   A partir de meados do século XVIII, os ideais 
iluministas atravessaram o Atlântico, influenciando 
em grande medida o início dos movimentos de 
independência dos países americanos. Observe as 
afirmações a seguir sobre esse tema:  
 
I. A independência das trezes colônias britânicas na 

América teve influência direta de autores 
iluministas, como o inglês John Locke, que 
afirmava que o governo deveria garantir os direitos 
naturais aos homens, como a liberdade, a 
felicidade e a prosperidade.  

II. No Brasil, não chegaram os ideais iluministas; por 
esse motivo, quando o país tornou-se 
independente, em 1822, continuou sendo uma 
Monarquia, já que o ideal republicano não 
circulava na colônia.  

III. Os ideais iluministas de liberdade e de igualdade 
estiveram presentes nos movimentos de 
independência da América Espanhola, iniciados 
entre o final do século XVIII e o começo do século 
XIX, e que foram liderados pela elite letrada 
colonial, que se mostrava insatisfeita com a sua 
diferença em relação às elites metropolitanas.  

IV. Um dos principais líderes dos movimentos de 
independência das Américas foi Simón Bolívar. 
Por esse motivo, atualmente, governos que 
questionam a interferência externa em suas 
economias são denominados de “bolivarianos”.  

 
Estão CORRETAS apenas as afirmações:  
a) I e III.    
b) I, III e IV.    
c) I e IV.    
d) II, III e IV.    
e) I, II e III.    
  
5.  Todos os homens são criados iguais, dotados pelo 
Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais 
figuram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. 
Para assegurar esses direitos, entre os homens se 
instituem governos, que derivam seus justos poderes 
do consentimento dos governados. Sempre que uma 
forma de governo se dispõe a destruir essas 
finalidades, cabe ao povo o direito de alterá-la ou 
aboli-la, e instituir um novo governo, assentando seu 
fundamento sobre tais princípios e organizando seus 
poderes de tal forma que a ele pareça ter maior 
probabilidade de alcançar-lhe a segurança e a 
felicidade. 
 
(Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776). In: 
Harold Syrett (org.). 
Documentos históricos dos Estados Unidos, 1988.) 

 
O documento expõe o vínculo da luta pela 
independência das treze colônias com os princípios  
a) liberais, que defendem a necessidade de impor 
regras rígidas de protecionismo fiscal.    
b) mercantilistas, que determinam os interesses de 
expansão do comércio externo.    
c) iluministas, que enfatizam os direitos de cidadania 
e de rebelião contra governos tirânicos.    
d) luteranos, que obrigam as mulheres e os homens 
a lutar pela própria salvação.    
e) católicos, que justificam a ação humana apenas 
em função da vontade e do direito divinos.    
  
6.   Quando falamos da cidade de Nova Iorque, uma 
das primeiras coisas que vem à nossa mente é a 
Estátua da Liberdade. Você sabe o verdadeiro nome 
desse monumento? Na realidade, chama-se A 
Liberdade iluminando o mundo, e foi, em 1886, um 
presente dado pelo governo francês para os Estados 
Unidos, que comemoravam o centenário de sua 
independência. 
 

 
 
Considerando essas informações, é correto afirmar 
que esse monumento  
a) foi dado pelos franceses aos estadunidenses, pois 
os Estados Unidos haviam sido uma colônia francesa 
de exploração.    
b) representa a aliança firmada entre os EUA e a 
França naquele momento, devido ao início da 
Segunda Guerra Mundial.    
c) aponta para a possibilidade da construção de um 
regime socialista nos EUA, semelhante ao da França 
pós-revolucionária.    
d) demonstra que, desde a independência, os EUA 
aboliram a escravidão, garantindo assim a liberdade 
de todos os seus habitantes.    
e) simboliza a relação histórica entre a 
independência dos Estados Unidos e os princípios da 
filosofia iluminista surgidos na França.    
  
7. “Entre outra qualquer população, ou num período 
mais moderno da história da Nova Inglaterra, a 
sisuda rigidez que petrificava as caras hirsutas 
daqueles bons cidadãos teria indicado algum 
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tremendo acontecimento em perspectiva. Teria 
indicado nada menos do que a execução de algum 
criminoso notório, sobre o qual a sentença do tribunal 
da lei não fizesse mais do que confirmar o veredicto 
da opinião popular. Entretanto, em face da primitiva 
rigidez do caráter puritano, não era dado estabelecer-
se com certeza uma conclusão dessa espécie. Podia 
ser que um escravo preguiçoso ou um menino 
rebelde, entregue à autoridade civil, tivesse de ser 
castigado no pelourinho. Podia ser que um 
antinomiano, um quacre, ou qualquer sectário da 
religião heterodoxa, estivesse em via de expulsão da 
cidade [Boston], ou que um índio vadio e errante, que 
a água-de-fogo dos brancos houvesse tornado 
turbulento nas ruas, fosse ser tingido a chicote para 
as sombras da floresta. Também podia ser que uma 
feiticeira [...] fosse subir ao pelourinho. Em qualquer 
dos casos haveria da parte dos espectadores a 
mesma solenidade, como cumpria a uma gente para 
a qual a religião e a lei constituíam quase uma só 
coisa, e em cuja mentalidade ambas se fundiam de 
tal maneira que os mais suaves ou os mais severos 
atos de disciplina coletiva eram, igualmente, 
veneráveis e terríveis.”  
 
Fonte: HAWTHORNE, Nathaniel. A letra escarlate. São Paulo: 
Martin Claret, 2006, p. 57.  
 
Identifique um elemento que configurará a maior 
diferença econômica e social entre o norte e o sul dos 
Estados Unidos, sobretudo após a independência.  

 
  
8.    

 
As treze colônias assinaladas no mapa travaram uma 
guerra por sua independência, que foi deflagrada 
após certas determinações tomadas pela Inglaterra, 
dentre as quais pode-se citar  
a) o estabelecimento do monopólio comercial da 
Inglaterra, que até então permitira o livre comércio.    
b) a implantação de leis que impunham taxas e 
restrições à comercialização dos produtos coloniais.    
c) a abolição da escravidão nas colônias do norte, a 
fim de assegurar o aumento do mercado consumidor.    
d) a proibição de comércio com as colônias inglesas 
do sul, produtoras de tabaco e algodão.    
e) a extinção da Companhia das Índias Orientais, 
como forma de combater o contrabando.    
  
9.   A conquista colonial inglesa resultou no 

estabelecimento de três áreas com características 
diversas na América do Norte. 
Com relação às chamadas "colônias do sul" é correto 
afirmar:  
a) Baseava-se, sobretudo, na economia familiar e 
desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais 
com as colônias do Norte e com o Caribe.    
b) Baseava-se numa forma de servidão temporária 
que submetia os colonos pobres a um conjunto de 
obrigações em relação aos grandes proprietários de 
terras.    
c) Baseava-se numa economia escravista voltada 
principalmente para o mercado externo de produtos, 
como o tabaco e o algodão.    
d) Consolidou-se como o primeiro grande polo 
industrial da América com a transferência de diversos 
produtores de tecidos vindos da região de 
Manchester.    
e) Caracterizou-se pelo emprego de mão de obra 
assalariada e pela presença da grande propriedade 
agrícola monocultora.    
  
10.   Dentre os motivos da independência americana, 
destacam-se:  
a) a Guerra dos Sete Anos, a política monopolista da 
Grã-Bretanha e a influência das ideias liberais 
iluministas.    
b) a Guerra dos Setes Anos, a política liberal da Grã-
Bretanha e a influência das ideias liberais iluministas.    
c) a Guerra dos Setes Anos, a política monopolista 
da Grã-Bretanha, a independência do Brasil e a 
influência do fisiocratismo americano.    
d) a Guerra dos Sete Anos, a política monopolista da 
Grã-Bretanha, a aliança com os indígenas da costa 
oeste americana e a influência das ideias 
monopolistas francesas.    
e) a Guerra das Duas Rosas, a política monopolista 
da Grã-Bretanha, a independência do Brasil e a 
influência da Revolução Francesa.    
   




