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FICHA DE HISTÓRIA – 11º ANO 
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1. Leia as fontes A e B e responda às questões.  

 
 

Fonte A 
 
1.1. Diga a que acontecimento se refere. 
1.2. Identifique os dois povos aí referidos. 
1.3. O que legitima o rompimento dos laços existentes? 
1.4. Que tipo de laços existiam entre estes dois povos? 
1.5. Quando é que se torna legítimo um povo abolir um governo? 
 
 
Fonte B 
 
1.6. Identifique este documento. 
1.7. De que tratam estes três artigos? 
1.8 Tendo em conta a importância acordada ao Presidente, que tipo de regime é instaurado? 
1.9. Porque se afirma que a Revolução Americana foi uma revolução precursora? 
1.10. Identifique as influências ideológicas da Revolução Americana. 
 

 
 
 

 
Fonte A 

 

 
Fonte B 

Quando, no decurso dos acontecimentos 
humanos, se torna necessário a um povo 
romper os laços políticos que o prendem a 
outro povo e assumir, entre as nações da 
terra, o lugar livre e igual a que as leis da 
natureza e o deus do universo lhe dão 
direito, o respeito devido à humanidade 
obriga-o a declarar as causas que o levam 
à separação. 
Consideramos estas verdades 
incontestáveis e evidentes: todos os 
homens nascem iguais; todos são dotados 
pelo seu Criador de certos direitos 
inalienáveis (…). Todas as vezes que um 
governo se torne contrário a esses 
objectivos, o povo tem o direito de o 
mudar ou de o abolir e de estabelecer um 
novo governo (…). 

Artigo 1º. – Todos os poderes legislativos 
acordados pelo presente acto serão 
confiados a um Congresso dos Estados 
Unidos que será composto de um Senado 
e de uma Câmara de Representantes (…). 
Artigo 2º. – O poder executivo é conferido 
a um Presidente dos Estados Unidos da 
América. Ele ficará em função durante um 
período de quatro anos, e será eleito ao 
mesmo tempo que o Vice-Presidente, 
escolhido para o mesmo período de 
tempo. 
Artigo 3º. – O poder judicial dos Estados 
Unidos da América será confiado a um 
Supremo Tribunal e aos tribunais 
inferiores que o Congresso julgar 
necessário criar. 
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2. Má colheita, camponês empobrecido, pão caro, artesanato sem encomendas, indústria sem crédito e 
sem trabalho, operário sem salários: o peso dos arrendamentos e dos impostos pesa então duramente, 
tão duramente que mata a matéria colectável.   

Charles Morazé, Os Burgueses à Conquista do Mundo, Edições Cosmos, Lisboa – Rio de Janeiro, 1965 
 

2.1.  Analise a conjuntura económico-social da França pré-revolucionária. 
 

3. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão consagra, como antes dela o tinha feito a 
Declaração de Direitos Americana, os princípios da liberdade e igualdade de todos os homens, 
qualquer que seja a sua nacionalidade, raça ou religião. Analise a nova ordem jurídica e social 
estabelecida com a revolução explicando porque se diz que foi uma revolução burguesa e porque é 
que o povo, nomeadamente os assalariados não viram grandes melhorias na sua situação. 
 

III 
 

4. A Revolução Portuguesa de 1820 faz parte de uma primeira vaga de movimentos 
revolucionários que iriam acabar definitivamente com o absolutismo na Europa e estabelecer 
monarquias constitucionais em quase todos os países. 

 
4.1. De que forma foram importantes os ideais da Revolução Francesa para estas revoluções? 
4.2. Como foram difundidos esses ideais? 

 
 

5. Comente a afirmação: A Carta Constitucional representa um compromisso entre o liberalismo 
moderado e o absolutismo do Antigo Regime. 

 
6. Distinga entre cidadãos ativos e cidadãos passivos. 
 
7. No documento abaixo fornecido, escolha três medidas levadas a cabo por Mouzinho da 
Silveira no sentido de criar uma economia compatível com os novos tempos. 

 

  
 
 

8. Explique a seguinte expressão Para os liberais o Estado devia ser apenas um 
orientador/regulador. 

 
 

 
Bom trabalho! 


