
 

 

Serviços de Imigração e Cidadania dos EUA 

 

Perguntas para o Teste de Naturalização sobre Educação Cívica (história e 

governo) 

 
As 20 perguntas e respostas de educação cívica (história e governo) para o teste de naturalização estão 
listadas abaixo. O teste cívico é um teste oral. O funcionário do USCIS perguntará ao requerente até 10 
das 20 perguntas de educação cívica. O requerente deve responder 6 das 10 perguntas corretamente 
para passar a parte cívica do teste de naturalização. 
 
Sobre o teste de naturalização, algumas respostas podem mudar de acordo com eleições ou 
nomeações. Certifique-se de conhecer as respostas mais atuais para estas perguntas ao estudar para o 
teste. Responda as perguntas com o nome do funcionário que está servindo no momento da sua 
entrevista de elegibilidade com o USCIS. O funcionário do USCIS não aceitará uma resposta incorreta. 
 
Embora o USCIS esteja ciente de que possa haver mais respostas corretas para as 20 
perguntas de educação cívica, incentiva-se que os candidatos respondam às perguntas de 
educação cívica usando as respostas fornecidas abaixo. 

 
GOVERNO AMERICANO 

A: Princípios da Democracia Americana  

 

1. Qual é um dos direitos ou liberdades da Primeira Emenda?  
▪ discurso   
▪ religião   
▪ reunião   
▪ imprensa   
▪ petição ao governo  

 

2. Qual é o sistema econômico dos Estados Unidos?   
i. economia capitalista   
ii. economia de mercado  

 

B: Sistema de Governo  

 

3. Nomeie uma repartição ou parte do governo.  
▪ Congresso   
▪ legislativo   
▪ Presidente   
▪ executivo   
▪ os tribunais   
▪ judiciário  

 
4. Quais são as duas partes do Congresso dos Estados Unidos?  

▪ o Senado e a Câmara (dos Representantes)  
 



5. Quem é um dos atuais Senadores do seu estado?   
▪ As respostas irão variar. [Residentes do Distrito de Columbia e residentes dos territórios 

dos EUA devem responder que o D.C. (ou o território onde vive o requerente) não possui 

Senadores.]  

 

6. Em que mês votamos para Presidente?   
▪ Novembro  

 
7. Qual é o nome do atual Presidente dos Estados Unidos?  

▪ Donald J. Trump 
▪ Donald Trump 
▪ Trump 

 
8. Qual é a capital do seu estado?   

▪ As respostas irão variar. [Os moradores do distrito de Columbia devem responder que o 

D.C. não tem uma capital]. Os residentes dos territórios dos EUA devem nomear a capital do 

território].  

 
9. Quais são os dois principais partidos políticos dos Estados Unidos?   

▪ Democrata e Republicano  

 
C: Direitos e Responsabilidades  

 
10. Que responsabilidade é designada apenas para os cidadãos dos Estados Unidos?   

▪ servir em um júri   
▪ votar em uma eleição federal  

 

11. Quantos anos os cidadãos precisam ter para votar para Presidente?   
▪ dezoito (18) anos ou mais  

 
12. Quando é o último dia que você pode enviar a declaração de imposto de renda?   

▪ 15 de abril  

 

HISTÓRIA AMERICANA 
 

A: Período Colonial e Independência 
 

13. Quem foi o primeiro Presidente?   
▪ (George) Washington  

 
B: Século XIX  

 

14. Qual foi uma das ações mais importante de Abraham Lincoln?   
▪ libertou os escravos (Proclamação da Emancipação)   
▪ salvou (ou preservou) a União   
▪ liderou os Estados Unidos durante a Guerra Civil  



 

C: História americana recente e outras informações históricas importantes  

 
15. Cite uma guerra que os Estados Unidos participou no século XIX.   

▪ Primeira Guerra Mundial   
▪ Segunda Guerra Mundial   
▪ Guerra da Coreia   
▪ Guerra do Vietnã   
▪ Guerra do Golfo (Persa)   

 
16. O que fez Martin Luther King, Jr.?   

▪ lutou pelos direitos civis   
▪ lutou pela igualdade de todos os americanos  

 
EDUCAÇÃO CÍVICA INTEGRADA 

 
A: Geografia 
 

17. Qual é a capital dos Estados Unidos?   
▪ Washington, D.C.  

 
18. Onde fica a Estátua da Liberdade?   

▪ Nova York (Porto)   
▪ Ilha da Liberdade   
[Também se aceita Nova Jersey, perto de Nova York e no Hudson (Rio).] 

 

B: Símbolos 
 

19. Por que a bandeira tem 50 estrelas?   
▪ porque há uma estrela para cada estado   
▪ porque cada estrela representa um estado   
▪ porque há 50 estados  

 

C: Feriados  

 

20. Quando celebramos o Dia da Independência?    
▪ 4 de julho  


