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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

Lista de Exercícios – 8º ano 
Questão 01)     

Alexis de Tocqueville, nobre francês que viajou pelos Estados Unidos e relatou suas 
impressões em seu livro A democracia na América, de 1835, assim se referiu à 
sociedade norte-americana: 

 
“Os colonos americanos exerciam, desde o início, direitos de soberania. Nomeavam 
os seus magistrados, concluíam a paz, declaravam a guerra, promulgavam as leis, 
como se sua fidelidade só fosse devida a Deus. (...) Nas leis da Nova Inglaterra 
encontramos o germe e o desenvolvimento da independência local que é a mola da 
liberdade americana de nossos dias.” 

Alexis de Tocqueville. A democracia na América. Leis e Costumes. Livro I. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001, p.73. 

 
a) IDENTIFIQUE uma característica da colonização inglesa na América 

possibilitadora do “desenvolvimento da independência local” dos colonos. 
b) EXPLIQUE uma motivação para a Declaração da Independência dos colonos 

americanos, na década de 1770. 
 
Questão 02)      

“Muitos volumes já foram escritos sobre o assunto das lutas entre a Inglaterra e 
a América... No entanto, todos foram ineficazes e o período de debate está 
encerrado. As armas, como último recurso, decidem a contenda; o apelo foi a 
escolha do rei e o continente aceitou o desafio ... O sol nunca brilhou sobre causa 
de maior valor. Não é uma questão de uma cidade, de um município, de uma 
província ou de um reino, mas sim de um continente ... Não é uma preocupação de 
um dia, de um ano, ou de uma era; a posteridade está virtualmente envolvida na 
contenda, e será mais ou menos afetada, até os fins dos tempos, pelos 
acontecimentos de hoje. Agora é a hora da semeadura da união continental, de sua 
fé e honra ... Passando-se à questão da argumentação para as armas, abriu-se uma 
nova era para a política, um novo método de pensar apareceu.” 

( PAINE, Thomas. O Senso Comum e a Crise. Brasília: Ed. UnB, 1982, p. 23. ) 
 

O processo de independência dos Estados Unidos significou o início da 
derrocada dos Estados Absolutos comprometidos com o colonialismo e as práticas 
mercantilistas. Os colonos das 13 Colônias da América do Norte, ao defenderem a 
liberdade e o direito de resistência a uma monarquia opressiva, influenciaram outros 
movimentos políticos contrários às monarquias absolutas. 

 
Cite um aspecto histórico da luta dos colonos americanos, referidos acima, que 

contribuiu para a independência dos Estados Unidos e explique-o. 
 
 
 



Questão 03)      
As rivalidades políticas entre nações européias, na segunda metade do século XVIII, 
contribuíram para que as Treze Colônias inglesas na América declarassem sua 
independência em 1776. Relacione o contexto político europeu com o processo de 
independência norte-americano. 

 
Questão 04)     

Atualmente, diversos governos da América do Sul procuram se identificar com os 
ideais de Simón Bolívar.  
Identifique os principais aspectos do projeto político de Bolívar para as colônias da 
América Espanhola. 

 
Questão 05)      

Eu con sidero o estado atual da América como quando arruinado o Império Romano. 
Cada desmembramento formou um sistema político, conforme os seus interesses e 
situação. Nós, que apenas conservamos os vestígios do que em outro tempo fomos, 
e que por outra parte, não somos índios, nem europeus, e sim uma meia espécie 
entre os legítimos proprietários do país e os usurpadores espanhóis.  

(Adaptado de Simon Bolívar, Carta da Jamaica de 1815, em Escritos Políticos. Campinas: 
Ed. Unicamp, p. 61). 

a) Quem foi Bolívar e qual sua importância nos processos de Independência das 
colônias hispano-americanas? A qual processo político Bolívar se refere? 

b) De que maneira Bolívar se refere aos criollos no texto? Qual o papel político dos 
criollos nas independências das colônias espanholas? 

 
Questão 06)     

Durante a conquista espanhola no México, iniciada em 1519 por Cortés, a 
superioridade tecnológica dos europeus era amplamente compensada pela 
superioridade numérica dos indígenas e muitos truques foram inventados para 
atrapalhar o deslocamento dos cavalos: os indígenas acostumaram-se a cavar 
fossas profundas nas quais espetavam paus em que as montarias eram empaladas. 
Mais tarde, em 1521, canoas "encouraçadas" resistiriam às armas de fogo. A tática 
indígena evoluiu e adaptou-se às práticas do adversário: os mexicas, 
contrariamente ao costume, armaram ataques noturnos ou em terreno coberto. Por 
outro lado, se as epidemias de varíola já estavam dizimando as tropas de México-
Tenochtitlan, também não poupavam os índios de Tlaxcala ou de Texcoco, que 
apoiavam os espanhóis.  

(Adaptado de Carmen Bernand e Serge Gruzinski,  
História do Novo Mundo. São Paulo: Edusp, 1997, p. 351.)  

 

a) Identifique uma estratégia utilizada por espanhóis e outra pelos indígenas 
durante as disputas pelo domínio do México.  

b) Explique por que houve acentuada queda demográfica entre as populações 
indígenas nas primeiras décadas após a conquista espanhola. 

 


