
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Rodrigo 
 

FRENTE A 
 
Leia o texto abaixo e utilize seus conhecimentos e estudos sobre o tema para responder a questões 
de 1 a 6. 

Nascem os Estados Unidos 
 
As tentativas britânicas de aumentar o controle sobre as treze colônias e de recolher mais impostos não 

cessaram. Em 1773, o governo metropolitano criou a Lei do Chá, que obrigava os colonos a adquirirem chá 
somente da Metrópole. Revoltados, alguns colonos destruíram o carregamento, de chá que estava nos navios 
ancorados no porto de Boston.  

Para reprimir o clima de revolta que se espalhava pela colónias, os ministros britânicos votaram, em 1774, 
as leis Intoleráveis. Essas medidas determinaram o fechamento do porto de Boston e o envio de tropas 
britânicas para a América. Além disso, concediam plenos poderes ao governador julgar colonos rebeldes.  

Os colonos não recuaram e começaram a se armar. Um documento exigindo a revogação das Leis 
Intoleráveis foi elaborado. O governo britânico não cedeu. Em 1775, reunidos em Filadélfia, os colonos 
decidiram organizar um exército sob comando de George Washington e lutar pela independência. No ano 
seguinte, representantes das Treze Colônias assinaram a Declaração de Independência, redigida por Thomas 
Jefferson. Dela fazia parte a Declaração dos Direitos do Homem.  

A luta contra as tropas inglesas, iniciada em 1775, continuou até 1781. Foi a Guerra de Independência, na 
qual os americanos contaram com a ajuda financeira e militar da França, da Espanha e da Holanda, países 
rivais da Grã-Bretanha. Derrotados na Batalha de Yorktown, em 1781, os britânicos só reconheceram a 
independência das colónias americanas em 1783, com um tratado assinado em Versalhes. Por esse tratado, o 
novo país incorporava também as terras a oeste, até o rio Mississipi.  

Os colonos trataram de organizar o novo país. Em setembro de 1787 foi proclamada a Constituição dos 
Estados Unidos, que adotava os seguintes pontos fundamentais:  

República federativa e presidencialista, na qual o governo central cuida da defesa, das finanças e das 
relações externas.  

Divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário.  
Livre exercício dos direitos ticos e civis para os cidadãos (excluía escravos e indígenas): liberdade de 

expressão, de imprensa, de crença religiosa e de reunião.  
Voto censitário e masculino. 
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01. O que a festa do chá de Boston significou para a história das Treze Colônias da América? 
 
02. Qual foi a reação da Metrópole diante da ousadia dos colonos? 
 
03. Por que os norte-americanos consideram o 4 de julho de 1776 com o dia da independência se a guerra se 

iniciou antes e terminou depois dessa data? 
 
04. Que países participaram da Guerra de independencia? Por quê? 
 
05. Quais foram as ideias iluministas colocadas em prática pela Constituição norte-americana? 
 
06. Quais exceções de participação política são encontradas na Constituição norte-americana no momento de 

sua elaboração? 
 
 
 
 
 


