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DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

5 – Ideias Iluministas na América. 

6 – Independência dos Estados Unidos da América 

Data que foi postado o trabalho 22/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

29/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

mafatimacsantos@gmail.com  

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no 
horário estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um 
total de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como 
os direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-
mail do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). 
Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 
mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 
Positivo do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

mailto:mafatimacsantos@gmail.com
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1) A respeito dos habitantes da Colônia, um documento do Conselho Ultramarino, de 1732, afirmava: “As 
riquezas fazem aqueles homens soberbos, inquietos, mas sofridos e desobedientes, e este dano é 
inevitável”. Por sua vez, o então governador das Minas, Pedro Miguel de Almeida Portugal e 
Vasconcelos, Conde de Assumar, descreveu a população da região mineradora do país como 
pessoas tão intratáveis que até mesmo as nuvens daquela localidade “vomitavam insolências”. 

De acordo com a leitura, responda à questão: 

De que forma os moradores da Colônia eram vistos por integrantes da administração portuguesa? 

Eram vistos como arrogantes e desobedientes. 

 

2) Explique o que foi o fechamento do Porto de Boston e de que maneira esse ato também incitou os 
colonos a lutar pela independência. 

Foi uma reação dos soldados britânicos a uma manifestação dos colonos contra as taxações 
impostas pela Inglaterra. 

3) A Enciclopédia (Encyclopédie), obra composta de 35 volumes e organizada por Diderot e D’Alembert, 
é considerada símbolo do pensamento iluminista do século XVIII. Editada entre 1751 e 1780, a 
Enciclopédia chegou a ser proibida pela monarquia francesa. 

Por usarem os princípios da razão para questionar os fundamentos da sociedade em que viviam, os 
enciclopedistas: 

(A) Defendiam o desenvolvimento intelectual dos integrantes da nobreza apenas. 
(B) Eram representantes da classe burguesa, a qual desejava instrução exclusivamente para 

desenvolver o comércio.  
(C) Defendiam um pensamento revolucionário.  
(D) Eram favoráveis apenas à instrução dos súditos que tinham uma profissão. 
(E) Desejavam  a difusão de informações, sem, entretanto, promover o desenvolvimento do espírito 

crítico. 

4) O Iluminismo também está relacionado ao surgimento de um pensamento econômico chamado 
liberalismo, antagonista do mercantilismo.  

Assinale a alternativa em que consta uma característica do mercantilismo e uma característica do 
liberalismo: 

(A) liberdade de comércio – protecionismo 
(B) metalismo – tributação das exportações 
(C) livre comércio – controle do comércio 
(D) balança comercial favorável – monopólio de comércio 
(E) metalismo – liberdade de comércio 
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5)   (ENEM) 

O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América 
portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição, ou no instrumento, da 
integração subordinada das colônias no império luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas 
Gerais (1789), a sedição avançou sobre a sua decorrência. 

JANCSÓ, I.; PIMENTA, J. P. Peças de um mosaico. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-
2000). São Paulo: Senac, 2000. 

A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de 

(A) eliminar a hierarquia militar.  
(B) abolir a escravidão africana. 
(C) anular o domínio metropolitano. 
(D) suprimir a propriedade fundiária. 
(E) extinguir o absolutismo monárquico. 

6)   (FGV – SP) 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.   

7)   Com o pretexto de recuperar as finanças do Estado, abaladas pela guerra com a França, os ingleses 
adotaram diversas leis coercitivas. Sobre os Atos Townshend, assinale a alternativa correta. 

(A) Determinou a cobrança de altas taxas alfandegárias para os produtos importados pelas 
Treze Colônias. 

(B) Determinou que o julgamento de oficiais ingleses seria realizado na Inglaterra. 
(C) Determinou a autonomia política da colônia de Massachusetts. 
(D) Determinou a instalação de tropas  do  exército  inglês  nas  Colônias,  até  mesmo  em  domicílios  

particulares. 
(E) Determinou a cobrança de indenização pelo carregamento de chá destruído. 

8)   (PUC Minas – MG) Leia com atenção a sentença de Tiradentes em 1792. 

Justiça que a Rainha nossa Senhora manda fazer a este infame Réu Joaquim José da Silva Xavier pelo 
horroroso crime de rebelião e alta traição de que se constituiu chefe, e cabeça na Capitania de Minas 
Gerais, com a sua escandalosa temeridade contra a Real Soberania, e Suprema autoridade da mesma 
Senhora que Deus guarde. Manda que com baraço (corda ou laço para estrangular) e pregão 
(proclamação pública) seja levado pelas ruas públicas desta Cidade ao lugar da forca, e nela morra morte 
natural (morte por sentença) para sempre e que separada a cabeça do corpo seja levada a Vila Rica, 
donde será conservada em poste alto junto ao lugar da sua habitação, até que o tempo a consuma; que 
seu corpo seja dividido em quartos, e pregados em iguais postes pela estrada de Minas nos lugares mais 
públicos, principalmente no da Varginha, e Sebolas; e que a casa da sua habitação seja arrasada; e 
salgada, e no meio de suas ruínas levantando um padrão em que se conserve para a posteridade a 
memória de tão abominável Réu, e delito, e que ficando infame para seus filhos, e netos lhe sejam 
confiscados seus bens para Coroa e Câmara Real. Rio de Janeiro 21 de abril de 1792. Eu o 
Desembargador Francisco Luís Álvares da Rocha, Escrivão da Comissão, que o escrevi. 
Sebastião Vasconcelos Coutinho 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Autos de devassa da Inconfidência Mineira. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1938. v. VII, p. 241-2 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, recebeu a pena máxima entre os inconfidentes que 
conspiraram contra a opressão metropolitana. Pode-se perceber na sentença a intenção de que o ex-
alferes servisse como exemplo para coibir novas revoltas. Todas as afirmativas comprovam tal intenção a 
partir das medidas explicitadas no trecho, exceto: 

(A) Que se arrasasse e salgasse também sua habitação no simbolismo de que nada ali crescesse, 
assim como a lembrança de seu antigo morador e de seu delito. 

(B) Que a Cabeça, fruto da morte do líder, fosse vista por todos para que ficasse na memória como um 
aviso de que nenhum deles atentasse contra a ordem colonial. 

(C) Que afetasse a memória de Minas e dos descendentes do líder na sua condição social com a 
realização do confisco de bens, para a Coroa e para a Câmara Real. 

(D) Que esquartejamento simbolizasse a fragmentação do movimento pela liberdade das Minas 
Gerais e suprimindo efetivamente as revoltas coloniais 

9)   Em setembro de 1787, os Estados Unidos da América promulgaram sua Constituição. Sobre esse 
tema, analise as afirmativas a seguir 

I. O país tornou-se uma República presidencialista e federalista. George Washington foi eleito o 
primeiro presidente. 

II. Os poderes do Estado, com base na teoria do filósofo Montesquieu, foram divididos em Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

III. A Constituição garantia o exercício dos direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão, de 
imprensa, de credo e de manifestação pública. 

IV. O texto constitucional previa garantia de direitos iguais a indígenas, negros e mulheres. 
V. A Independência dos Estados Unidos e, por conseguinte, sua Constituição tornaram-se referência 

para diversas colônias latino-americanas que almejavam se libertar do domínio despótico das 
nações europeias. 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) I, II, III e V. 
(B) II, III, IV e V. 
(C) I, III, IV e V. 
(D) I, III e IV. 
(E) To d a s. 

10)  O pensamento iluminista foi um dos responsáveis pela organização de movimentos em prol da 
liberdade no século XVIII, tanto na Europa quanto na América. As afirmativas a seguir abordam 
esses movimentos. Leia-as atentamente e, depois, assinale a alternativa correta. 

I. O iluminismo influenciou a Revolução Francesa e o movimento de Independência dos Estados 
Unidos. 

II. A Revolução nas Treze Colônias inglesas teve por objetivo libertar os colonos da tutela da metrópole e 
lhes garantir melhores condições de vida social e economica. 

III. A Independência dos Estados Unidos foi um movimento isolado dos colonos, organizado sem 
influências externas e com objetivos apenas econômicos. 

IV. As ideias iluministas chegaram à América por meio dos filhos da elite, que geralmente concluíam seus 
estudos nas universidades europeias e entravam em contato com as teorias ilustradas. 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão correta 

 


