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A seguinte questão 1 (UFMG-MG) abaixo descreve as diversas características dos processos de independência da América Latina e América do Norte. Neste contexto, leia as alternativas abaixo. Nos Estados Unidos, como uma coincidência direta do processo de independência, a escravidão foi abolida. II. Em toda a América Espanhola, houve uma
aliança entre elites locais e setores populares contra interesses metropolitanos sem, no entanto, fazer mudanças na forma de governo. Iii. Na América Portuguesa, a transferência da corte para o Rio de Janeiro foi caracterizada por uma revolta de escravos no Haiti, um modelo único de luta anticolonial. Verifique a opção certa. a) É a coisa certa a se fazer.
b) Não está certo. c) Só eu e iv estamos certos. d) Só eu e III estamos certos. (e) Apenas iii e IV. ver a resposta à questão 2 (McKenzie-SP) As leis britânicas exacerbaram as discrepâncias entre os colonos americanos e a coroa britânica, provocando uma luta pela independência. Entre os objetivos dessas leis estão: (a) aumentar a renda real, prevenir o
contrabando e o comércio intercolonial, e reconstruir a Companhia das Índias Orientais. b) aumentar o consumo de chá e açúcar na colônia, forçar o uso de focas em correspondência e aumentar a exportação da colônia. c) abolir a escravidão nas colônias, separar legalmente as Treze Colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar terras no Ocidente. d)
restaurar as empresas das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston para países amigáveis e aumentar as importações da colônia. e Pagar indenização à França, em conexão com a derrota dos britânicos na guerra de sete anos, cancelar as ações de Townsend e o benefício dos produtores locais de açúcar. Cm. Pergunta resposta 3 A Guerra dos Sete
Anos (1756-1763), travada entre a Grã-Bretanha e a França pela posse de territórios na América do Norte, foi um importante evento histórico para a independência das treze colônias em 1776, que levou à formação dos Estados Unidos da América. Abaixo estão alternativas que têm os efeitos da guerra sobre a população das Treze colônias e para sua
independência. Qual deles está errado? a A vitória da França forçou os franceses a fazerem aliança com os americanos contra as tropas britânicas durante os conflitos ocorridos após a Proclamação da Independência em 1776. b) O envolvimento dos colonos americanos na guerra, juntamente com os britânicos, lhes deu acesso a armas e munições, bem
como experiência militar para serem usadas durante a Guerra da Independência. c) O custo da guerra levou a Coroa Britânica a aumentar a cobrança de taxas das Treze Colônias, o que causou descontentamento com a administração britânica, tornando-se uma das principais razões para a independência. d) Removeu a pressão que a França colocou em
treze colônias, já com a derrota francesa, os britânicos anexaram o Canadá. Veja a resposta para a pergunta 4 Leia abaixo um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós, representantes dos Estados Unidos da América, nos reunimos na sessão plenária do Congresso, tomando o Juiz Supremo da paz como testemunha da justiça
de nossas intenções em nome e delegação do bom povo dessas colônias, confirmamos e declaramos solenemente: que essas colônias unidas, e devem ser por lei, Estados Independentes, que estão isentas da lealdade da Coroa Britânica, e que todos os laços políticos entre eles e o Estado da Grã-Bretanha e deve ser completamente revogada.
Declaração Unânime dos Treze dos Estados Unidos da América. In: ATEKER, Herbert. Uma nova história dos Estados Unidos: A Revolução Americana. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1969. Esta Declaração Unânime representou a independência das colônias da coroa britânica e foi elaborada (a) durante o Boston Tea Party em 1773. b) durante o
Segundo Congresso Continental da Filadélfia em 1776. c) durante o Primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774. d) após o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Guerra da Independência em 1783. Veja a resposta à pergunta 5 Note a imagem abaixo: Manifestação realizada na véspera da independência dos EUA - Que imagem relacionada ao
evento precedido e foi um dos impulsionadores do processo de independência dos Estados Unidos? a A Guerra dos Sete Anos. b) Manifestação contra a lei sobre a estampagem. c) Rebelião contra a Lei do Porto de Boston. d) Celebrando leis intoleráveis. (e) Boston Tea Party. - Crédito da Imagem: A Administração Nacional de Arquivos e Registros vê a
resposta à pergunta 1 Letra E. Alternativa I está errada porque não houve abolição da escravidão imediatamente após a independência; II afirmando incorretamente que não houve mudança nas formas de governo na América espanhola. A resposta à pergunta 2 Carta A. O interesse inglês em controlar o comércio da colônia americana foi até mesmo
destinada a aumentar as receitas da coroa e reduzir a liberdade de negociar comerciantes americanos. O Tea Party Act beneficiou diretamente a Companhia das Índias Orientais por dar à empresa o monopólio do comércio. A resposta à pergunta 3 Carta A. Erro é a afirmação de que a França venceu a Guerra dos Sete Anos. A derrota da França levou
este país a apoiar os americanos como uma forma de revanche contra a vitória dos britânicos na guerra. Respondendo à pergunta 4 Carta B. O Segundo Congresso Continental da Filadélfia foi considerado um momento de independência dos EUA, reiterando que George Washington seria o comandante das tropas que enfrentariam o Exército Britânico.
pergunta de volta Resposta à pergunta 5 Carta E. Boston Tea Party foi a ação de destruir o fornecimento de chá para a Companhia das Índias Orientais na cidade portuária. Vestidos de povos indígenas, Protestando contra o imposto sobre o chá, determinado pela British Crown.v para devolver a pergunta de teste criada por silvana773 em 23/06/2020 e
atualizada em 15/07/2020. Este teste foi decidido 19 vezes. A seguinte questão 1 (UFMG-MG) abaixo descreve as diversas características dos processos de independência da América Latina e América do Norte. Neste contexto, leia as alternativas abaixo. Nos Estados Unidos, como uma coincidência direta do processo de independência, a escravidão foi
abolida. II. Em toda a América Espanhola, houve uma aliança entre elites locais e setores populares contra interesses metropolitanos sem, no entanto, fazer mudanças na forma de governo. Iii. Na América Portuguesa, a transferência da corte para o Rio de Janeiro foi caracterizada por uma revolta de escravos no Haiti, um modelo único de luta anticolonial.
Verifique a opção certa. a) É a coisa certa a se fazer. b) Não está certo. c) Só eu e iv estamos certos. d) Só eu e III estamos certos. (e) Apenas iii e IV. ver a resposta à questão 2 (McKenzie-SP) As leis britânicas exacerbaram as discrepâncias entre os colonos americanos e a coroa britânica, provocando uma luta pela independência. Entre os objetivos
dessas leis estão: (a) aumentar a renda real, prevenir o contrabando e o comércio intercolonial, e reconstruir a Companhia das Índias Orientais. b) aumentar o consumo de chá e açúcar na colônia, forçar o uso de focas em correspondência e aumentar a exportação da colônia. c) abolir a escravidão nas colônias, separar legalmente as Treze Colônias e
ajudar a Pensilvânia a anexar terras no Ocidente. d) restaurar as empresas das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston para países amigáveis e aumentar as importações da colônia. e Pagar indenização à França, em conexão com a derrota dos britânicos na guerra de sete anos, cancelar as ações de Townsend e o benefício dos produtores locais de
açúcar. Cm. Pergunta resposta 3 A Guerra dos Sete Anos (1756-1763), travada entre a Grã-Bretanha e a França pela posse de territórios na América do Norte, foi um importante evento histórico para a independência das treze colônias em 1776, que levou à formação dos Estados Unidos da América. Abaixo estão alternativas que têm os efeitos da guerra
sobre a população das Treze colônias e para sua independência. Qual deles está errado? a A vitória da França forçou os franceses a fazerem aliança com os americanos contra as tropas britânicas durante os conflitos ocorridos após a Proclamação da Independência em 1776. b) O envolvimento dos colonos americanos na guerra, juntamente com os
britânicos, lhes deu acesso a armas e munições, bem como experiência militar para serem usadas durante a Guerra da Independência. c) Os custos da guerra levaram a coroa britânica a aumentar as taxas em Treze desagradou a administração britânica, tornando-se uma das principais razões para a independência. d) Retirou a pressão que a França
exerceu sobre as Treze Colônias, como com a derrota da França, os britânicos anexaram o Canadá. Veja a resposta para a pergunta 4 Leia abaixo um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós, representantes dos Estados Unidos da América, nos reunimos na sessão plenária do Congresso, tomando o Juiz Supremo da paz como
testemunha da justiça de nossas intenções em nome e delegação do bom povo dessas colônias, confirmamos e declaramos solenemente: que essas colônias unidas, e devem ser por lei, Estados Independentes, que estão isentas da lealdade da Coroa Britânica, e que todos os laços políticos entre eles e o Estado da Grã-Bretanha e deve ser
completamente revogada. Declaração Unânime dos Treze dos Estados Unidos da América. In: ATEKER, Herbert. Uma nova história dos Estados Unidos: A Revolução Americana. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1969. Esta Declaração Unânime representou a independência das colônias da coroa britânica e foi elaborada (a) durante o Boston Tea
Party em 1773. b) durante o Segundo Congresso Continental da Filadélfia em 1776. c) durante o Primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774. d) após o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Guerra da Independência em 1783. Veja a resposta à pergunta 5 Note a imagem abaixo: Manifestação realizada na véspera da independência dos EUA -
Que imagem relacionada ao evento precedido e foi um dos impulsionadores do processo de independência dos Estados Unidos? a A Guerra dos Sete Anos. b) Manifestação contra a lei sobre a estampagem. c) Rebelião contra a Lei do Porto de Boston. d) Celebrando leis intoleráveis. (e) Boston Tea Party. - Crédito da Imagem: A Administração Nacional
de Arquivos e Registros vê a resposta à pergunta 1 Letra E. Alternativa I está errada porque não houve abolição da escravidão imediatamente após a independência; II afirmando incorretamente que não houve mudança nas formas de governo na América espanhola. A resposta à pergunta 2 Carta A. O interesse inglês em controlar o comércio da colônia
americana foi até mesmo destinada a aumentar as receitas da coroa e reduzir a liberdade de negociar comerciantes americanos. O Tea Party Act beneficiou diretamente a Companhia das Índias Orientais por dar à empresa o monopólio do comércio. A resposta à pergunta 3 Carta A. Erro é a afirmação de que a França venceu a Guerra dos Sete Anos. A
derrota da França levou este país a apoiar os americanos como uma forma de revanche contra a vitória dos britânicos na guerra. Respondendo à pergunta 4 Carta B. O Segundo Congresso Continental da Filadélfia foi considerado um momento de independência dos EUA, reiterando que George Washington seria o comandante das tropas que
enfrentariam o Exército Britânico. pergunta de volta Resposta à pergunta A carta do E. Boston Tea Party foi uma ação para destruir o fornecimento de chá da Companhia das Índias Orientais na cidade portuária. Vestidos como nativos americanos protestando contra o imposto do chá, determinado pela Coroa Britânica.v para trazer de volta a questão
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