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O Século das Luzes e a Independência dos EUA 
 
1. (Unirio) O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou com 
a Declaração de Independência em 1776, relaciona-se à: 

a) adoção de uma política liberal pelo Parlamento Inglês, que favoreceu o desenvolvimento 
colonial ao encerrar o monopólio comercial da Companhia das Índias Orientais sobre a 
venda do chá (1773). 

b) intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte, devido à crise econômica 
inglesa ao final da Guerra dos Sete Anos (1756-63). 

c) proibição da cobrança do “imposto do selo”, decretada pela Inglaterra, o que extinguiu a 
principal fonte de renda do governo colonial americano (1763). 

d) sublevação dos colonos, frente às decisões do Primeiro Congresso Continental de 
Filadélfia, que reforçava o controle político da metrópole inglesa sobre as 13 colônias 
(1774). 

e) intervenção militar na luta pela independência e ao auxílio econômico fornecido por outras 
colônias americanas, tais como o México e o Canadá, que expulsaram os ingleses do 
território americano após a Declaração de Independência (1776). 

 
 
2. (FGV) 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 pólo 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. 
 

 
3. (ENEM) Em 4 de julho de 1776, as treze colônias que vieram inicialmente a constituir os 
Estados Unidos da América (EUA) declaravam sua independência e justificavam a ruptura do 
Pacto Colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade 
dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca 
da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles 
direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o Iluminismo 
foram retomados com maior vigor e amplitude treze anos mais tarde, em 1789, na França. 

(Emília Viotti da Costa. Apresentação da coleção. In: Wladimir Pomar.  
“Revolução Chinesa”. São Paulo: UNESP, 2003 (com adaptações)) 
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Considerando o texto acima, acerca da independência dos EUA e da Revolução Francesa, 
assinale a opção correta. 

a) A independência dos EUA e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto 
histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos. 

b) O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-
americana no apoio ao absolutismo esclarecido. 

c) Tanto nos EUA quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo 
reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. 

d) Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento 
da independência norte-americana. 

e) Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as 
independências das colônias ibéricas situadas na América. 

 
 
4. (CESGRANRIO) Os déspotas esclarecidos procuravam modificar os métodos e objetivos de 
ação do Estado. Em geral, apresentavam-se apenas como "os primeiros servidores do próprio 
Estado".  
 
Entre as manifestações do despotismo esclarecido, pode-se incluir: 

a) a adoção da fraseologia dos filósofos iluministas para a modernização de seus respectivos 
Estados; 

b) seu sucesso em países onde a burguesia era muito forte e atuante; 
c) a durabilidade e coerência de suas reformas implantadas nos países da Europa Ocidental; 
d) a adaptação de princípios novos a Estados com condições socioeconômicos e políticas 

bastante avançadas; 
e) a destruição da religião revelada e da autoridade da Igreja através de precoces ideias de 

materialismo histórico. 
 
 
5. (Mackenzie) Sobre o iluminismo, é correto afirmar que: 

a) defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos 
individuais e eliminaria os resquícios feudais ainda existentes. 

b) propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio 
favorável, para assegurar o direito de propriedade. 

c) criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a 
desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. 

d) acreditava na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as 
desigualdades sociais e garantir as liberdades individuais. 

e) consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais, proporcionada pela 
influência da Igreja Católica sobre a sociedade, através da educação. 

 
 
6. . (Uel) "A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teria grande repercussão no mundo 
inteiro. 'Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas 
não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Os homens nascem e 
vivem livres e iguais perante a lei, dizia seu primeiro artigo; mas também prevê a existência de 
distinções sociais, ainda que somente no terreno da utilidade comum'..." 
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Assinale a alternativa que identifica um dos artigos da Declaração que prevê a distinção a que o 
texto se refere. 

a) "A propriedade privada é um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável." 
b) "Os cidadãos de conformidade com suas posses devem contribuir com as despesas da 

administração pública." 
c) "A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de força pública que deve ser 

instituída em benefício de todos..." 
d) "A lei só tem direito de proibir as ações que sejam prejudiciais à sociedade." 
e) "Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua 

manifestação não perturbe a ordem pública...". 
 
 
7. (Uerj) "Não se veem, porventura (...) povos pobres em terras vastíssimas, potencialmente 
férteis, em climas dos mais benéficos? E, inversamente, não se encontra, por vezes, uma 
população numerosa vivendo na abundância em um território exíguo, até algumas vezes em 
terras penosamente conquistadas ao oceano, ou em territórios que não são favorecidos por dons 
naturais? Ora, se essa é a realidade, é por existir uma causa sem a qual os recursos naturais (...) 
nada são (...). Uma causa geral e comum de riqueza, causa que, atuando de modo desigual e 
vário entre os diferentes povos, explica as desigualdades de riqueza de cada um deles (...)" 

                (SMITH, Adam. Apud HUGON, Paul. "História das Doutrinas Econômicas." São Paulo: 
Atlas, 1973.) 

 
O texto anterior evidencia a preocupação, por parte de pensadores do século XVIII, com a fonte 
geradora de riqueza. As "escolas" econômicas do período - Fisiocracia e Liberalismo - 
apresentavam, contudo, discordâncias quanto a essa fonte. Os elementos geradores de riqueza 
para a Fisiocracia e para o Liberalismo eram, respectivamente: 

a) terra e trabalho 
b) agricultura e capital 
c) indústria e comércio 
d) metal precioso e tecnologia 
e) indústria e artesanato  

 
 
8. (Unaerp) Baseados no Iluminismo, particularmente no pensamento de Voltaire, os soberanos 
da Prússia, Rússia, Áustria, Espanha e Portugal procuraram adequar as estruturas econômicas 
de seus países: 

a) A uma política autoritária, com medidas de caráter liberal com grande participação 
popular. 

b) Ao capitalismo que começava a se impor com nitidez. 
c) Às ideias da Ilustração, oriundas da burguesia, concretizando-as com sua efetiva 

participação. 
d) À modernização mediante grande desenvolvimento comercial e alto índice de 

urbanização. 
e) A uma política modernizadora, de caráter liberal e participativo. 
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