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128 Perguntas de educação cívica e suas respostas (versão de 2020)

Atualizações importantes ao teste de naturalização
O USCIS revisou a parte de educação cívica do teste de naturalização. Todos os candidatos
à naturalização cujo requerimento seja protocolado em ou depois de 1º de dezembro de
2020 deverão obrigatoriamente fazer a versão 2020 do teste de educação cívica.
O teste de naturalização tem dois componentes:
•Inglês
•Educação cívica
A parte referente ao inglês não foi modificada.
Para obter mais informações sobre a versão 2020 do teste de educação cívica, acesse
uscis.gov/citizenship/2020test.

Encontram-se a seguir as 128 perguntas e respostas de educação cívica da versão de 2020 do teste de
educação cívica. Essas perguntas cobrem tópicos importantes sobre a história americana e o governo
americano. O teste de educação cívica é um teste oral. O funcionário do USCIS pedirá que você responda 20
das 128 perguntas do teste de educação cívica. É necessário que você responda pelo menos 12 perguntas
(ou 60%) corretamente para ser aprovado no teste de educação cívica em sua versão 2020.
No teste de educação cívica, algumas respostas podem mudar de acordo com eleições ou nomeações. Acesse
uscis.gov/citizenship/ testupdates para ver quais respostas podem ter mudado no teste de educação cívica.
Você deverá responder às perguntas com o nome oficial ou autoridade pública que estiver servindo no
momento da sua entrevista de naturalização.
Embora o USCIS esteja ciente de que possa haver mais respostas corretas para as perguntas de educação
cívica, incentivamos os candidatos a responder às perguntas usando as respostas fornecidas abaixo.
Consideração especial 65/20
Se você tem 65 anos ou mais, e já é um residente permanente legal dos Estados Unidos por 20 anos ou mais,
você pode estudar apenas as 20 perguntas marcadas com um asterisco ( ), encontrado no final de cada
pergunta. Você também terá a opção de fazer o teste de naturalização no idioma de sua escolha. O
funcionário do USCIS pedirá que você responda 10 das 20 perguntas do teste de educação cívica com um
asterisco.
É necessário que você responda pelo menos 6 das 10 perguntas (ou 60%) corretamente para ser aprovado
no teste de educação cívica em sua versão 2020.

*
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GOVERNO AMERICANO
A: Princípios do Governo Americano
1. Qual é a forma de governo dos Estados Unidos?
• República
• República federal regida por constituição
• Democracia representativa
2. Qual é a lei suprema do país?
• Constituição (dos EUA)

*

3. Cite uma coisa que a Constituição dos EUA faz.
• Forma o governo
• Define os poderes do governo
• Define as partes do governo
• Protege os direitos das pessoas
4. A Constituição dos E.U.A. começa com as palavras “Nós, o Povo”. O que significa “Nós, o Povo”?
• Autonomia
• Soberania popular
• Consentimento dos governados
• O Povo deve governar a si próprio
• (Exemplo de) contrato social
5. Como são feitas mudanças à Constituição dos EUA?
• Emendas
• O processo de fazer uma emenda
6. O que a Carta dos Direitos protege?
• Os direitos (básicos) dos americanos
• Os direitos (básicos) de qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos
7. Quantas emendas existem na Constituição dos EUA?
• Vinte e sete (27)

*

8. Por que a Declaração da Independência é importante?
• Ela diz que a América está livre do controle britânico
• Ela diz que todas as pessoas são criadas iguais
• Ela identifica os direitos inerentes
• Ela identifica as liberdades individuais
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9. Qual documento dos fundadores dizia que as colônias americanas estavam livres da Inglaterra?
• A Declaração da Independência
10. Cite duas ideias importantes da Declaração da Independência e da Constituição dos EUA.
• Igualdade
• Liberdade
• Contrato social
• Direitos naturais
• Governo limitado
• Autonomia
11. As palavras ”Vida, Liberdade e a Busca da felicidade” encontra-se em qual documento dos
fundadores?
• A Declaração da Independência
12. Qual é o sistema econômico dos Estados Unidos?*

*

• Capitalismo
• Economia livre de mercado
13. O que é o estado de direito?
• Todos devem seguir a lei.
• Os líderes devem obedecer a lei.
• O governo deve obedecer a lei.
• Ninguém está acima da lei.
14. Muitos documentos influenciaram a Constituição dos EUA. Cite um.
• A Declaração da Independência
• Artigos da Confederação
• O Federalista (Os Artigos Federalistas)
• Os Artigos Antifederalistas
• A Declaração de Direitos da Virgínia
• As Ordens Fundamentais de Connecticut
• O Pacto do Mayflower
• A Grande Lei da Paz dos Iroqueses (A Constituição da Nação Iroquêsa)
15. Existem três poderes do governo. Por quê?
• Isto impede que uma das partes se torne poderosa demais.
• Freios e contrapesos
• Separação de poderes
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B: Sistema de Governo
16. Cite os três poderes do governo.
• Legislativo, executivo e judiciário
• O congresso, o presidente e os tribunais
17. O Presidente dos Estados Unidos é responsável por qual poder do governo?
• Poder executivo
18. Qual parte do governo federal escreve as leis?
• Constituição Congresso
• Poder legislativo (dos EUA ou nacional)
• O Poder legislativo
19. Quais são as duas partes do Congresso dos Estados Unidos?
• Senado e Câmara (dos Representantes)
20. Cite um dos poderes do Congresso. dos EUA.
• Formular leis
• Declarar guerra
• Criar o orçamento federal

*

21. Quantos Senadores há no senado dos Estados Unidos?
• Cem (100)
22. Quanto tempo dura um mandato de um senador dos EUA?
• Seis (6) anos
23. 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 não há senadores no D.C. (ou no território onde o candidato mora).]
24. Quantos representantes votantes há na Câmara dos Deputados?
• Quatrocentos e trinta e cinco (435)
25. Quanto tempo dura um mandato de um representante da Câmara dos Deputados?
• Dois (2) anos
26. Por que os deputados dos EUA têm mandatos mais curtos do que os mandatos de senadores dos
EUA?
• Para acompanhar mais de perto a opinião pública
27. Quantos senadores tem cada estado?
• Dois (2)
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28. Por que cada estado tem dois senadores?
• Representação igual (para estados pequenos)
• O Grande Compromisso (Compromisso de Connecticut
29. Qual é o nome de seu representante dos EUA.
• As respostas irão variar. [Residentes dos territórios com Delegados ou Comissários Residentes sem direito
ao voto podem fornecer o nome desse Delegado ou Comissário. Também aceita-se qualquer declaração de
que o território não tem representantes no Congresso (com direito a voto).]
30. Qual é o nome do atual Presidente da Câmara dos Deputados?

*

• Acesse uscis.gov/citizenship/testupdates para ver o nome do Presidente da Câmara dos Deputados.
31. Quem é que um senador dos Estados Unidos representa?
• Os cidadãos do seu estado
32. Quem elege os senadores dos EUA?
• Os cidadãos do seu estado
33. Quem é que um representante da Câmara dos Deputados representa?
• Os cidadãos do seu distrito (congressional)
• Os cidadãos do seu distrito
34. Quem elege os representantes da Câmara dos Deputados?
• Os cidadãos do seu distrito (congressional)
35. Alguns estados têm mais deputados do que outros. Por quê?
• (Por causa) da população do estado
• (Porque) eles têm mais pessoas
• (Porque) alguns estados têm mais gente
36. O Presidente dos Estados Unidos é eleito para um mandato de quanto anos?
• Quatro (4) anos

*

37. O Presidente dos Estados Unidos pode servir por apenas dois mandatos. Por quê?
• (Por causa da) 22º Emenda
• Para evitar que o Presidente torne-se poderoso demais.
38. Qual é o nome do atual Presidente dos Estados Unidos?

*

• Acesse uscis.gov/citizenship/testupdates para ver o nome do Presidente dos Estados Unidos.

*

39. Qual é o nome do atual Vice-Presidente dos Estados Unidos?
• Acesse uscis.gov/citizenship/testupdates para ver o nome do Vice-Presidente dos Estados Unidos.
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40. Se o Presidente não pode mais servir, quem se torna presidente?
• O vice-presidente dos Estados Unidos
41. Cite um dos poderes do Presidente.
• Assinar (Sancionar) projetos de lei para transformá-los em lei
• Vetar projetos de lei
• Fazer cumprir as leis
• Comandante-Chefe (das Forças Armadas)
• O Diplomata-chefe
42. Quem é o Comandante-Chefe das Forças Armadas?
• O Presidente (dos Estados Unidos)
43. Quem assina os projetos de lei para se tornarem leis?
• O Presidente (dos Estados Unidos)

*

44. Quem veta os projetos de lei?
• O Presidente (dos Estados Unidos)
45. Quem indica os juízes federais?
• O Presidente (dos Estados Unidos)
46. O poder executivo têm muitas partes. Cite uma.
• O Presidente (dos Estados Unidos)
• O Gabinete
• As agências e órgãos federais
47. O que faz o gabinete do Presidente?
• Assessora o Presidente dos Estados Unidos
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48. Quais são dois cargos em nível de gabinete?
• Procurador Geral
• Secretário da Agricultura
• Secretário de Comércio
• Secretário de Defesa
• Secretária de Educação
• Secretário de Energia
• Secretário de Saúde e Serviços Humanos
• Secretário do Departamento de Segurança Interna
• Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano
• Secretário do Interior
• Secretário do Trabalho
• Secretário de Estado
• Secretário de Transportes
• Secretário do Tesouro
• Secretário de Assuntos dos Veteranos de Guerra
• O Vice-presidente (dos Estados Unidos)
49. Por que o Colégio Eleitoral é importante?
• Ele decide quem é eleito.
• Ele representa um compromisso entre a eleição popular de um presidente e uma seleção congressional.
50. Qual é uma parte do poder judiciário?
• A Suprema Corte
• Os Tribunais Federais
51. O que faz o poder judiciário?
• Revisa as leis
• Explica as leis
• Resolve disputas (desacordos) relacionado à lei
• Decide se uma lei vai contra a Constituição (dos EUA)
52. Qual é o tribunal mais elevado dos Estados Unidos?
• A Suprema Corte

*

53. Quantos juízes há na Suprema Corte?
• Nove (9)
54. Geralmente, quantos juízes da Suprema Corte são necessários para decidir um caso?
• Cinco (5)
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55. Os juízes da Suprema Corte são nomeados para servir por quanto tempo?
• (Por) toda a vida
• É uma nomeação vitalícia (por toda vida)
• (Até) aposentarem-se
56. Os juízes da Suprema Corte servem por toda a vida. Por quê?
• Para que sejam independentes (da política)
• Para limitar a influência (política) externa
57. Quem é o atual Presidente do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos?
• Acesse uscis.gov/citizenship/testupdates para ver o nome do Presidente da Suprema Corte dos Estados
Unidos.
58. Cite um poder que é exclusivo do governo federal.
• Imprimir dinheiro
• Cunhar moedas
• Declarar guerra
• Formar um exército
• Fazer ou celebrar tratados
• Determinar a política externa
59. Cite um poder que é exclusivo dos estados.
• Fornecer educação e escolaridade
• Fornecer proteção (polícia)
• Fornecer segurança (bombeiros)
• Emitir carteiras de motorista
• Aprovar o zoneamento e uso da terra
60. Qual é o propósito da 10ª Emenda?
• (Ela determina que os) poderes que não foram dados ao governo federal pertencem aos estados ou ao povo.
61. Quem é o atual governador do seu estado?

*

• As respostas irão variar. [Os moradores do Distrito de Columbia devem responder que não há governador no
D.C.].
62. 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].
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C: Direitos e Responsabilidades
63. Existem quatro emendas à Constituição dos EUA sobre quem pode votar. Descreva uma delas.
• Cidadãos com dezoito (18) anos ou mais (podem votar).
• Você não precisa pagar (um imposto) para votar.
• Qualquer cidadão pode votar. (Homens e mulheres podem votar.)
• Um cidadão masculino de qualquer raça (pode votar).
64. Quem pode votar em eleições federais, candidatar-se para um cargo federal, ou servir em um júri
nos Estados Unidos?
• Cidadãos
• Cidadãos dos Estados Unidos
• Cidadãos dos EUA
65. Quais são três dos direitos de qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos?
• Liberdade de expressão
• Liberdade de discurso
• Liberdade de reunião
• Liberdade de petição ao governo
• Liberdade de religião
• O direito de portar de armas
66. Ao que mostramos lealdade quando fazemos o Juramento à Bandeira?
• Aos Estados Unidos
• À bandeira

*

67. Cite duas promessas que novos cidadãos fazem no Juramento de Fidelidade.
• Renunciar à lealdade a outros países
• Defender a Constituição (dos EUA)
• Obedecer as leis dos Estados Unidos
• Servir nas forças armadas dos EUA (se necessário)
• Servir (ajudar, fazer trabalhos importantes para) a nação (se necessário)
• Ser leal aos Estados Unidos
68. Como as pessoas podem ser tornar cidadãos dos Estados Unidos?
• Naturalizando-se
• Obtendo cidadania
• Nascendo nos Estados Unidos
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69. Quais são dois exemplos de participação cívica nos Estados Unidos?
• Votar
• Candidatar-se a um cargo político
• Afiliar-se a um partido político
• Ajudar com uma campanha
• Afiliar-se a um grupo cívico
• Afiliar-se a um grupo comunitário
• Dar a sua opinião sobre uma questão a um funcionário eleito
• Contatar funcionários públicos eleitos
• Apoiar publicamente ou opor-se a uma questão ou política
• Escrever para um jornal
70. Qual é uma maneira pela qual os americanos podem servir seu país?
• Votar
• Pagar impostos
• Obedecer às leis
• Servir nas forças armadas
• Candidatar-se a um cargo político
• Trabalhar para o governo local, estadual ou federal
71. Por que é importante pagar impostos federais?
• É exigido por lei
• Todas as pessoas pagam para financiar o governo federal
• É exigido pela Constituição (dos EUA) (pela 16ª Emenda)
• É um dever cívico
72. É importante que todos os homens com idade entre 18 e 25 anos se registrem para o Serviço
Seletivo. Cite uma razão disso.
• É exigido por lei
• É um dever cívico
• Isto torna o recrutamento justo, caso seja necessário

10 de 19

uscis.gov/citizenshi
p

HISTÓRIA AMERICANA
A: Período Colonial e Independência
73. Os colonistas vieram para a América por muitas razões. Cite uma.
• Liberdade
• Liberdade política
• Liberdade religiosa
• Oportunidades econômicas
• Escapar de perseguição
74. Quem vivia na América antes da chegaram dos europeus?

*

• Índios americanos
• Nativos americanos
75. Que grupo de pessoas foi levado para a América e vendido como escravos?
• Africanos
• Os povos da África
76. Qual guerra os americanos lutaram para ganhar sua independência da Inglaterra?
• A Revolução Americana
• A Guerra Revolucionária (Americana)
• A Guerra pela Independência (Americana)
77. Cite uma razão pela qual os americanos declararam independência da Inglaterra.
• Impostos altos
• Tributação sem representação
• Os soldados ingleses ficavam nas casas dos americanos (hospedando-se, alimentando-se)
• Eles não tinham autonomia
• O Massacre de Boston
• A Festa do Chá de Boston (Lei do Chá)
• Lei do Selo
• Lei do Açúcar
• Atos Townshend
• Leis Intoleráveis (Coercivas)
78. Quem escreveu a Declaração da Independência?
• (Thomas) Jefferson

*

79. Quando a Declaração da Independência foi adotada?
• em 4 de julho de 1776

80. A Revolução Americana teve muitos eventos importantes. Cite um.
• (Batalha de) Bunker Hill
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• A Declaração da Independência
• Travessia do rio Delaware por Washington (Batalha de Trenton)
• (Batalha de) Saratoga
• Valley Forge (Acampamento)
• (Batalha de) Yorktown (rendição dos ingleses em Yorktown)
81. Existiam 13 estados originais. Cite cinco.
• New Hampshire
• Massachusetts
• Rhode Island
• Connecticut
• Nova York
• Nova Jersey
• Pensilvânia
• Delaware
• Maryland
• Virgínia
• Carolina do Norte
• Carolina do Sul
• Geórgia
82. Qual documento dos fundadores foi escrito em 1787?
• Constituição (dos EUA)
83. O Federalista (Os Artigos Federalistas) apoiou a aprovação da Constituição dos EUA. Cite um dos
seus escritores.
• (James) Madison
• (Alexander) Hamilton
• (John) Jay
• Publius
84. Por que os Artigos Federalistas foram importantes?
• Eles ajudaram as pessoas a entender a Constituição dos EUA.
• Eles apoiaram a aprovação da Constituição dos EUA.
85. Benjamin Franklin é famoso por muitas coisas. Cite um.
• Fundou as primeiras bibliotecas públicas gratuitas
• Primeiro Diretor Geral dos Correios dos Estados Unidos
• Ajudou a escrever a Declaração da Independência
• Inventor
• Diplomata dos EUA
86. George Washington é famoso por muitas coisas. Cite uma.

*

• “Pai de nosso país”
• Primeiro Presidente dos Estados Unidos
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• General do Exército Continental
• Presidente da Convenção Constitucional
87. Thomas Jefferson é famoso por muitas coisas. Cite uma.
• Autor da Declaração da Independência
• Terceiro Presidente dos Estados Unidos
• Dobrou o tamanho dos Estados Unidos (Compra da Louisiana)
• Foi o primeiro Secretário de Estado
• Fundou a Universidade da Virgínia
• Autor do Estatuto da Virgínia para a Liberdade Religiosa
88. James Madison é famoso por muitas coisas. Cite uma.
• “Pai da Constituição”
• Quarto Presidente dos Estados Unidos
• Presidente durante a Guerra de 1812
• Um dos autores dos Artigos Federalistas
89. Alexander Hamilton é famoso por muitas coisas. Cite uma.
• O primeiro Secretário do Tesouro
• Um dos autores dos Artigos Federalistas
• Ajudou a criar o First Bank dos Estados Unidos
• Foi assistente do General George Washington
• Foi Membro do Congresso Continental

B: Século XIX
90. Qual território os Estados Unidos compraram da França em 1803?
• O Território da Louisiana
• Louisiana
91. Cite uma guerra que os Estados Unidos participaram no século XIX.
• Guerra de 1812
• Guerra Mexicano-Americana
• Guerra Civil
• Guerra Hispano-Americana

92. Qual é o nome da guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos?
• Guerra Civil
93. A Guerra Civil teve muitos eventos importantes. Cite um.
• (Batalha de) Fort Sumter
• Proclamação da Emancipação
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• (Batalha de) Vicksburg
• (Batalha de) Gettysburg
• Marcha de Sherman
• (Rendição em) Appomattox
• (Batalha de) Antietam/Sharpsburg
• Lincoln foi assassinado.
94. Abraham Lincoln é famoso por muitas coisas. Cite uma.

*

• Libertou os escravos (Proclamação da Emancipação)
• Salvou (ou preservou) a União
• Liderou os Estados Unidos durante a Guerra Civil
• Foi o 16º presidente dos Estados Unidos
• Fez o Discurso de Gettysburg
95. O que fez a Proclamação da Emancipação?
• Libertou os escravos
• Liberou os escravos na Confederação
• Liberou os escravos nos estados da Confederação
• Liberou os escravos na maioria dos estados do Sul
96. Qual guerra dos EUA aboliu a escravatura?
• Guerra Civil
97. Qual emenda garante a cidadania a todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos?
• A 14ª Emenda
98. Quando todos os homens conquistaram o direito de votar?
• Depois da Guerra Civil
• Durante a reconstrução
• (Com a) 15ª Emenda
• 1870
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99. Cite o nome de uma líder do movimento para os direitos das mulheres no século XIX.
• Susan B. Anthony
• Elizabeth Cady Stanton
• Sojourner Truth
• Harriet Tubman
• Lucretia Mott
• Lucy Stone

C: História americana recente e outras informações históricas importantes
100. Cite uma guerra que os Estados Unidos lutou no século XIX.
• Primeira Guerra Mundial
• Segunda Guerra Mundial
• Guerra da Coreia
• Guerra do Vietnã
• Guerra do Golfo (Persa)
101. Por que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial?
• Porque a Alemanha atacou navios (civis) americanos
• Para apoiar as Forças Aliadas (Inglaterra, França, Itália e Rússia)
• Para lutar contra as Potências Centrais (Alemanha, Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Bulgária)
102. Quando todas as mulheres conquistaram o direito de votar?
• 1920
• Depois da Primeira Guerra Mundial
• (Com a) 19ª Emenda
103. O que foi a Grande Depressão?
• A mais longa recessão econômica na história moderna
104. Quando começou a Grande Depressão?
• Com a grande quebra da bolsa de Nova Iorque (1929)
• Com a quebra da bolsa de valores de 1929
105. Quem foi presidente durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial?
• (Franklin) Roosevelt
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106. Por que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial?
• (Bombardeio de) Pearl Harbor
• Os japoneses atacaram Pearl Harbor
• Para apoiar as Forças Aliadas (Inglaterra, França e Rússia)
• Para lutar contra as Potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão)
107. Dwight Eisenhower é famoso por muitas coisas. Cite uma.
• General durante a Segunda Guerra Mundial
• Presidente no final da (durante a) Guerra da Coreia
• Foi o 34º Presidente dos Estados Unidos
• Assinou a Federal-Aid Highway Act (Lei de Ajuda Federal para Rodovias) de 1956 (Criou o Sistema
Interestadual de Estradas)
108. Qual país foi o principal rival dos Estados Unidos durante a Guerra Fria?
• A União Soviética
• A USSR
• A Rússia
109. Durante a Guerra Fria, qual era uma das principais preocupações dos Estados Unidos?
• Comunismo
• Guerra Nuclear
110. Por que os Estados Unidos entraram na Guerra da Coreia?
• Para não deixar que o comunismo se espalhasse
111. Por que os Estados Unidos entraram na Guerra do Vietnã?
• Para não deixar que o comunismo se espalhasse
112. O que o movimento dos direitos civis fez?
• Lutou para acabar com a discriminação racial

*

113. Martin Luther King, Jr. é famoso por muitas coisas. Cite uma.
• Lutou pelos direitos civis
• Lutou pela igualdade de todos os americanos
• Trabalhou para garantir que as pessoas “não fossem julgadas pela cor de sua pele, e sim pelo
conteúdo de seu caráter"
114. Por que os Estados Unidos entraram na Guerra do Golfo Persa?
• Para forças os militares iraquianos a se retirarem do Kuwait
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115. Que evento importante aconteceu em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos?

*

• Terroristas atacaram os Estados Unidos
• Terroristas tomaram o controle de dois aviões e bateram no World Trade Center em Nova York
• Terroristas tomaram o controle de um avião e o jogaram contra o Pentágono em Arlington, Virgínia
• Terroristas tomaram o controle de um avião cujo alvo original era Washington, D.C., e caíram em um campo
na Pensilvânia.
116. Cite um conflito militar dos EUA depois dos ataques de 11 de setembro de 2001.
• Guerra (Global) contra o Terrorismo
• Guerra do Afeganistão
• Guerra do Iraque
117. Cite o nome de uma tribo de índios americanos nos Estados Unidos.
• Apache
• Blackfeet
• Cayuga
• Cherokee
• Cheyenne
• Chippewa
• Choctaw
• Creek
• Crow
• Hopi
• Huron
• Inupiat
• Lakota
• Mohawk
• Mohegan
• Navajo
• Oneida
• Onondaga
• Pueblo
• Seminole
• Seneca
• Shawnee
• Sioux
• Teton
• Tuscarora
Para ver a lista completa de tribos, acesse bia.gov.
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118. Cite um exemplo de uma inovação americana.
• Lâmpada
• Automóvel (carros, motor de combustão interna)
• Arranha-céus
• Avião
• Linha de montagem
• Aterrissar na lua
• Circuito integrado (IC, na sigla em inglês)

SÍMBOLOS E FERIADOS
A: Símbolos
119. Qual é a capital dos Estados Unidos?
• Washington, D.C.
120. Onde fica a Estátua da Liberdade?
• Nova York (Porto)
• Liberty Island (Ilha da Liberdade) [Também aceita-se Nova Jersey, perto de Nova York e no (Rio) Hudson.]

*

121. Por que a bandeira tem 13 listras?
• (Porque havia) 13 colônias originalmente
• (Porque as listras) representam as colônias originais
122. Por que a bandeira tem 50 estrelas?
• (Porque há) uma estrela para cada estado
• (Porque) cada estrela representa um estado
• (Porque há) 50 estados
123. Qual é o nome do hino nacional?
• The Star - Spangled Banner
124. O primeiro lema da Nação foi “E Pluribus Unum.” O que isto significa?
• De muitos, um
• Nós todos nos tornamos um
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B: Feriados
125. O que é o Dia da Independência?
• Um feriado para celebrar a independência dos EUA (da Inglaterra)
• O aniversário do país
126. Cite três feriados nacionais dos EUA.

*

• Dia de Ano Novo
• Dia de Martin Luther King, Jr .
• Dia dos Presidentes (Aniversário de Washington)
• Memorial Day
• Dia da Independência
• Dia do Trabalho
• Dia de Colombo
• Dia dos Veteranos de Guerra
• Dia de Ação de Graças
• Dia de Natal
127. O que é o Memorial Day?
• Um feriado em homenagem aos soldados que morreram durante o serviço militar
128. O que é o Dia dos Veteranos (Veterans Day)?
• Um feriado em homenagem às pessoas nas forças armadas (dos EUA)
• Um feriado em homenagem às pessoas que serviram (nas forças armadas dos EUA)

19 de 19

uscis.gov/citizenshi
p

