
 
 

2ª Série  

 

História– Admilson 

 

Questão 01)     
Sobre os  confrontos existentes entre as 13 colônias da América do Norte e a Coroa inglesa, após a 
Guerra dos Sete Anos (1756 – 1763), sabe-se que 
 

a) pois governo britânico que visavam aumentar a exploração das colônias, com a liberação do 
comércio colonial e investimentos em inovações tecnológicas. 

b) criação de assembleias coloniais que deveriam impor novos impostos. 
c) ocorreu pelo autoritarismo do governo metropolitano que objetivava libertar as colônias após  
d) se limitaram às questões econômicas sem desdobramentos no âmbito político, pois os 

colonos consideravam legítimo o direito do parlamento inglês de taxar as mercadorias 
coloniais. 

e) foram gerados em decorrência de restrições e imposições do governo inglês, como o 
estabelecimento de novos impostos e do monopólio sobre a venda de determinados 
produtos. 

 
 
Questão 02)       
Estruturada durante os séculos XVII e XVIII, a colonização inglesa nas 13 colônias da América, apresentou 
características distintas nas regiões norte e sul.  

Na região norte, destacamos a(o) 
 

a) utilização de mão-de-obra escrava africana. 
b) produção exclusiva para o mercado externo. 
c) proteção às culturas agrícolas do tabaco e do algodão. 
d) desenvolvimento da Grande propriedade agrária. 
e) fortalecimento da economia mercantil e manufatureira. 

 
 
Questão 03)     
A partir dos anos 1760, foram impostas várias taxações. Foram criados a Lei do Açúcar, a Lei do 
Selo e os impostos sobre chá, papel, tintas, chumbo e vidro. A Lei do Selo determinava que todos os 
jornais e documentos legais e até mesmo cartas de baralho deveriam pagar um tributo e receber um 
selo estampado pelo governo para comprovar o recolhimento da taxação.  

(Cabrini, Catelli e Montellato, História Temática:  
o mundo dos cidadãos. Adaptado) 

 
Consequência do processo descrito no trecho citado, o lema “Sem representação não há taxação” 
refere-se à 
 

a) Revolução Haitiana. 
b) Conjuração Baiana. 
c) Independência do Brasil. 
d) Independência dos EUA. 
e) Revolução Francesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 04) 
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Uma forma de arrecadação de imposto e de censura foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos 
das Treze Colônias, em 1765, através da(s) 

a) Leis denominadas, pelos colonos, intoleráveis; 
b) Lei do Selo; 
c) Lei Townshend; 
d) Criação de um tribunal metropolitano de averiguação de preços e documentos na colônia. 
e) Permissão de circulação exclusiva de jornais ingleses metropolitanos. 

 
 
Questão 05)     

 
Um grupo de colonos disfarçados de índios, atacou navios ingleses ancorados no porto de Boston e 
atirou o carregamento de chá ao mar. Esse acontecimento, conhecido como The Boston Tea Party, 
produziu: 

 
a) a imediata declaração de independência dos Estados Unidos, inspirada pelas ideias do 

despotismo esclarecido; 
b) uma reação apaziguadora do governo inglês interessado em evitar uma revolução; 
c) o desencadeamento da guerra civil norte- americana, conflito conhecido como Guerra de 

Secessão; 
d) a convocação de uma Assembleia Constituinte com o objetivo de preparar uma Constituição 

para os Estados Unidos, o que ocorreu no ano seguinte; 
e) violenta represália do governo inglês, que declarou rebeldes os colonos e ordenou o 

fechamento daquele porto. 
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