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1. (Puccamp 2017)  Os primeiros tempos da história dos 
Estados Unidos como nação independente foram 
marcados pela Declaração de Independência, que 
celebrava a legítima busca por oportunidades, 
prosperidade e felicidade por todas as famílias, 
apregoando valores que mais tarde seriam associados 
ao chamado “sonho americano”. Corroborou, 
posteriormente, para a difusão desses valores a   
a) implantação da Lei de Terras como medida prioritária 

após a independência, incentivando o assentamento 
das famílias de imigrantes em pequenos lotes 
adquiridos a preços simbólicos.     

b) descoberta de ouro na Califórnia, que provocou uma 
onda desenfreada de migrações para o oeste, 
atraindo, inclusive, trabalhadores estrangeiros.     

c) promulgação da Constituição dos Estados Unidos, 
composta por um conjunto de leis que asseguravam o 
fim da escravidão, o voto universal e o sistema 
federativo.     

d) política de remoção indígena acompanhada da 
criação de reservas, conjuntamente à campanha de 
que o respeito à diversidade e a tolerância eram 
pilares da sociedade americana.     

e) transposição das fronteiras ao sul, por meio da 
Guerra de Secessão, que resultou na anexação de 
metade do território antes pertencente ao México, 
despertando o entusiasmo da população pela política 
expansionista.     

   
2. (Unesp 2016)  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.    

   
3. (Ufu 2016)  Uma verdadeira paixão pelos Estados 
Unidos tomara conta dos franceses nos anos que 
precederam a revolução, como testemunham 
Chateaubriand e o próprio Franklin, que escrevia de 
Paris a seus correspondentes americanos: “aqui é 
comum dizer que nossa causa é a do gênero humano”. 
Além do mais, essa república fora fundada por colonos 
com quem a França tecera contra a Inglaterra uma 
aliança vitoriosa: os que tinham se engajado na 
aventura eram conhecidos por ter sofrido [...] de 
“inoculação americana”.  
 

OZOUF, Mona. Varennes: a morte da realeza, 21 de 
junho de 1791. São Paulo: Companhia das Letras, 

2009. p. 175-176 (Adaptado).  
 
 
A historiografia é consensual em afirmar que o 
movimento revolucionário francês e os ideais iluministas 
foram de grande importância para diversas lutas 
coloniais ocorridas na América. Menos estudada é a 
influência que os norte-americanos exerceram sobre os 
revolucionários franceses. Essa influência pode ser 
explicada, para além dos fatores mencionados na 
citação de Mona Ozouf,  
a) pela forte tradição liberal dos colonos norte-

americanos que, durante a luta pela independência, 
foram contrários a toda forma de exploração do 
trabalho.    

b) pelo forte apelo simbólico que exercia o exemplo 
norte-americano de emancipação colonial, visto como 
caso modelar de luta contra a opressão dos poderes 
instituídos.    

c) pelo desprezo que os colonos norte-americanos 
tinham em relação à religião, vista por eles como 
braço aliado do poder da metrópole inglesa, contra a 
qual deveriam lutar.    

d) pela defesa da doutrina fisiocrata que, no plano 
político, se traduzia na permanência de privilégios 
constitucionais para as camadas senhoriais.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões) a seguir, considere o 
texto abaixo: 
 
Os homens reunidos em sociedade (relevem-me este 
tom meio pedante) estão virtual e tacitamente obrigados 
a obedecer às leis formuladas por eles mesmos para a 
conveniência comum. Há, porém, leis que eles não 
impuseram, que acharam feitas, que precederam as 
sociedades, e que se hão de cumprir não por uma 
determinação de jurisprudência humana, mas por uma 
necessidade divina e eterna. Entre essas, e antes de 
todas, figura a da luta pela vida (...) 
 

(ASSIS, Machado de. Obra completa.  
Rio de janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 432)  
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4. (Puccamp 2016)  A imposição, pelas metrópoles, de 
leis severas às populações de suas colônias, contribuiu 
para acirrar movimentos pela independência nas 
Américas. Isso pode ser constatado ao examinarmos o 
impacto  
a) da aprovação da Reforma Bourbônica nas colônias 

hispânicas, instituindo leis que reforçavam o pacto 
colonial e o poder da igreja, por meio da Companhia 
de Jesus, causando, assim, revoltas populares cujo 
alvo era a figura do Rei da Espanha.    

b) da imposição da Lei do Chá, nas Treze Colônias 
(atuais Estados Unidos), coroando uma sequência de 
leis consideradas intoleráveis pelos colonos por 
restringirem a liberdade de comércio e aumentarem a 
taxação de impostos.    

c) da instituição de uma monarquia independente na 
Nova Espanha (atual México) por sua própria 
metrópole, a fim de manter elos coloniais sob nova 
roupagem e sem a interferência da Igreja, causando 
violenta reação popular.    

d) de medidas segregacionistas de cunho racista em 
Saint Domingue (atual Haiti) pela França, cujo 
governo censurou os ideais da Revolução Francesa 
nessa sua colônia caribenha.    

e) da aplicação da Devassa no Brasil colonial, cobrança 
coletiva aplicada reiteradamente para completar a 
quota de ouro devida à Coroa portuguesa que 
despertou, na população colonial, fortes sentimentos 
antilusitanos.    

   
5. (Fgv 2015)  Em 1776, foi declarada a emancipação 
política dos Estados Unidos. Comparando o processo 
de independência estadunidense com outros casos na 
América, podemos afirmar que  
a) a independência dos Estados Unidos foi pacífica, 

semelhante ao processo brasileiro e diferente do 
restante da América espanhola, caracterizado pelas 
guerras contra forças metropolitanas.    

b) a escravidão não foi abolida pelo governo dos 
Estados Unidos no momento da independência 
política, de maneira semelhante ao que ocorreu no 
Brasil e na maior parte da América Latina.    

c) ao contrário do caso brasileiro e latino-americano, a 
independência dos Estados Unidos foi liderada pelas 
camadas populares da sociedade colonial.    

d) a instauração de repúblicas democráticas é um traço 
comum entre o processo de emancipação política dos 
Estados Unidos e o das outras nações do continente 
americano.    

e) ao estabelecer a sua independência, os líderes 
estadunidenses imediatamente concederam direito de 
voto às mulheres, o que não ocorreu no Brasil e 
tampouco no restante da América Latina.    

   
6. (Pucrj 2014)  Os parágrafos que se seguem foram 
extraídos do documento “Declaração de Independência 
dos Estados Unidos”, assinado pela unanimidade dos 
representantes políticos das Treze Colônias, no 
Segundo Congresso Continental no ano de 1776.  
 

“Quando no decurso da História do Homem se torna 
necessário um povo quebrar os elos políticos que o 
ligavam a outro e assumir, de entre os poderes terrenos, 
um estatuto de diferenciação e igualdade ao qual as 
Leis da Natureza e do Deus da Natureza lhe conferem o 
direito, o respeito que é devido perante as opiniões da 
Humanidade exige que esse povo declare as razões 
que o impelem à separação. (...)  
 
(...) o Povo tem direito a (...) instituir um novo governo, 
assentando os seus fundamentos nesses princípios e 
organizando os seus poderes do modo que lhe pareça 
mais adequado à promoção de sua Segurança (...).” 
 

http://www.infopedia.pt/$declaracao-de-independencia-
dos-estados 

 
Assinale a alternativa que corresponde 
CORRETAMENTE ao conjunto de ideias e ideais 
relacionados à época histórica tratada pelo documento.  
a) O liberalismo enquanto doutrina defendia a menor 

intervenção possível do Estado na condução política 
da sociedade.    

b) O racionalismo científico renascentista atribuía ao 
homem o poder de conhecimento e intervenção tanto 
na natureza como na condução política das 
sociedades.    

c) O nacionalismo partia do pressuposto de que a 
lealdade do indivíduo ao Estado-nação deveria estar 
acima dos interesses pessoais ou dos interesses de 
determinados grupos.    

d) O Iluminismo defendia, de modo geral, a ideia de que 
o Estado deveria assegurar ao Homem o direito de 
expressar sua consciência de forma autônoma, bem 
como os direitos inalienáveis à vida e à busca da 
felicidade.    

e) As doutrinas sociais emergentes do contexto da 
sociedade industrial pregavam a ampliação da 
participação política à classe operária, além de 
melhores condições de vida para a mesma.    

   
7. (Fgv 2014)  (...) Nós temos essas verdades como 
evidentes por si mesmas: que todos os homens nascem 
iguais; que o seu Criador os dotou de certos direitos 
inalienáveis, entre os quais a Vida, a Liberdade e a 
procura da Felicidade; que para garantir esses direitos, 
os homens instituem entre eles Governos, cujo justo 
poder emana do consentimento dos governados; que, 
se um governo, seja qual for a sua forma, chega a não 
reconhecer esses fins, o povo tem o direito de modificá-
lo ou de aboli-lo e de instituir um novo governo, que 
fundará sobre tais princípios e de que ele organizará os 
poderes segundo as formas que lhe parecem mais 
próprias para garantir a sua Segurança e a sua 
Felicidade. 
 

(Declaração de Independência dos Estados Unidos da 
América do Norte, 04 de julho de 1776 apud Gustavo de 

Freitas, 900 textos de História. p. 60) 
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Segundo o documento, é correto afirmar que  
a) a separação das 13 colônias inglesas da metrópole 

foi ilegítima, uma vez que os sagrados laços coloniais 
não foram rompidos, isto é, o Antigo Sistema Colonial 
assimilou os princípios iluministas.    

b) o rompimento dos laços políticos e econômicos com 
a metrópole baseou-se nos princípios iluministas e 
deu às ex-colônias o direito de serem Estados livres, 
com o consentimento dos governados.    

c) a quebra das relações entre as 13 colônias e a 
metrópole tem a sua legitimidade baseada nos 
princípios do Antigo Sistema Colonial, isto é, na 
Igualdade, na Liberdade e na Felicidade.    

d) os princípios iluministas fundados na Vida, Liberdade 
e procura da Felicidade sustentam os novos Estados 
livres e independentes com o consentimento da elite 
da metrópole.    

e) os direitos inalienáveis como a Vida, a Liberdade e a 
procura da Felicidade referem-se tanto ao povo das 
colônias como ao povo da metrópole, preservando 
assim os sagrados vínculos coloniais.    

   
8. (Espm 2012)  Em 1773, procurando aliviar as 
dificuldades financeiras da Companhia das Índias 
Orientais, o governo britânico concedeu-lhe o monopólio 
do chá nas colônias. Os colonos reagiram e disfarçados 
de índios, patriotas de Boston, abordaram navios que 
transportavam chá, lançando a mercadoria nas águas 
do porto. 
 

(H. C. Allen. História dos Estados Unidos da América) 
 
A ação descrita pelo texto levou o parlamento britânico 
a promulgar, em 1774, as Leis Coercitivas ou, como 
foram chamadas pelos colonos, Intoleráveis. Tais leis:  
a) lançavam impostos sobre vidro e corantes;    
b) interditavam o porto de Boston até que fosse pago o 

prejuízo causado pelos colonos;    
c) proibiam a emissão de papéis de crédito na colônia 

que, até então, eram usados como moeda;    
d) impunham aos colonos os custos do alojamento e 

fornecimento de víveres para as tropas britânicas 
enviadas para a colônia;    

e) enfraqueceram a autoridade do governador de 
Massachusetts.    

   
9. (Fgv 2012)  “Consideramos (...) que todos os homens 
são criados iguais, que são dotados pelo Criador de 
certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, 
a liberdade e a busca da felicidade. Que para garantir 
esses direitos são instituídos entre os homens governos 
que derivam os seus justos poderes do consentimento 
dos governados; que toda vez que uma forma qualquer 
de governo ameace destruir esses fins, cabe ao povo o 
direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo 
governo, assentando a sua fundação sobre tais 
princípios e organizando-lhe os poderes da forma que 
pareça mais provável de proporcionar segurança e 
felicidade.” 
 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 53. 

 
Sobre a Declaração de Independência dos Estados 
Unidos, é correto afirmar que:  
a) Defendia o princípio da igualdade de direitos dos 

seres humanos, mas condenava o direito à rebelião 
como uma afronta à ordem social.    

b) O radicalismo da sua formulação, com respeito ao 
direito de rebelião dos escravos, provocou forte 
reação dos proprietários de escravos em toda a 
América.    

c) Sua formulação foi baseada no ideário liberal-
iluminista e acabou influenciando outros movimentos 
políticos na América e na Europa.    

d) Influenciada pelos tratadistas espanhóis, a 
declaração defendia a origem do poder divino e 
condenava a desobediência dos subordinados.    

e) A declaração sustentava que os governos poderiam 
cercear a liberdade dos indivíduos em nome da 
segurança e da felicidade coletivas.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
A declaração de Independência dos EUA e o sonho 
americano pregavam os valores de “busca por 
oportunidades, prosperidade e felicidade por todas as 
famílias”. Tais valores foram reforçados na busca pelo 
ouro descoberto na Califórnia, uma vez que o 
enriquecimento pelo ouro podia levar aos valores 
supracitados.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
O Iluminismo, movimento contrário ao Absolutismo e 
que defendia o direito à liberdade e à igualdade dos 
povos, influenciou uma série de movimentos mundo 
afora, incluindo a Independência das 13 Colônias.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A questão 
aponta para a relação entre o processo histórico da 
França e Estados Unidos na segunda metade do século 
XVIII. A influência das ideias iluministas francesas na 
independência dos EUA já foi muito bem trabalhada 
pela historiografia, mas também ocorreu uma influência 
do quatro de julho estadunidense no catorze de julho 
francês, ou seja, a Revolução Francesa recebeu 
influência dos Estados Unidos.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
Após a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra passou a 
exigir de suas colônias uma carga maior de impostos e 
obrigações, como a Lei do Chá. Nesse contexto, as 
Colônias do Norte, acostumadas à liberdade pelo fato 
de serem Colônias de Povoamento, não aceitaram esse 
aumento abusivo e deram início ao movimento de 
independência.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
EUA e Brasil, em comum, não aboliram a escravidão no 
momento da emancipação política. Nos EUA o trabalho 
escravo foi abolido após a Guerra de Secessão e no 
Brasil foi abolido na crise do Segundo Reinado, em 
1888.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. O Iluminismo 
começou no final do século XVII na Inglaterra com John 

Locke. Este pensador afirmou que cabe ao governo 
defender os “direitos naturais do homem”, caso 
contrário, a sociedade pode se rebelar contra o governo. 
As demais alternativas estão incorretas. 
[A] Incorreta. Este tipo de pensamento político 

(liberalismo) é posterior ao contexto tratado na 
questão.  

[B] Incorreta. O racionalismo científico renascentista se 
inscreve no período histórico do século XVI, portanto 
muito anterior ao período tratado pelo documento.  

[C] Incorreta. O nacionalismo se relaciona com a 
formação dos Estados-Nação do século XIX.  

[E] Incorreta. O momento histórico tratado pelo 
documento não se caracteriza pela formação de uma 
sociedade industrial.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
O texto, parte da Declaração de Independência dos 
EUA, traz claros argumentos iluministas, como (1) 
defesa do direito humano à vida, liberdade e felicidade, 
(2) defesa do contrato entre governo e governados e (3) 
direito de o povo romper esse contrato em caso de 
descumprimento do mesmo por parte do governo. 
Nesse sentido, a formação dos EUA gerou um Estado 
livre e iluminista.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
No episódio que ficou conhecido como “Boston Tea 
Party”, os colonos americanos derrubaram cargas de 
chá de navios ingleses. A metrópole reagiu fazendo as 
“Leis Intoleráveis” ou coercitivas, em 1774, interditando 
o porto de Boston, o principal da região.   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
O direito de derrubar governos injustos e tirânicos foi 
elaborado e defendido por John Locke, um dos 
principais teóricos da Revolução Gloriosa na Inglaterra, 
no século anterior, que pode ser considerado como o 
“pai do Iluminismo”.   
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