
http://historiaonline.com.br	

LISTA 02 – CRISE DO SIST. COLONIAL, PRIMEIRO E SEGUNDO REINADO 
	

											PROF.	RODOLFO	

 

1. (Enem 2016)  A linhagem dos primeiros críticos 
ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório 
da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O 
meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial 
econômico, sendo sua destruição interpretada como 
um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. 

PADUA, J. A. Um sopro de destruição: pensamento 
político e crítica ambiental no Brasil escravista (1786-

1888). Rio de Janeiro: Zahar, 2002 (adaptado). 
 
 
Descrevendo a posição dos críticos ambientais 
brasileiros dos séculos XVIII e XIX, o autor demonstra 
que, via de regra, eles viam o meio natural como  
a) ferramenta essencial para o avanço da nação.    
b) dádiva divina para o desenvolvimento industrial.    
c) paisagem privilegiada para a valorização fundiária.    
d) limitação topográfica para a promoção da 

urbanização.    
e) obstáculo climático para o estabelecimento da 

civilização.    
   
2. (Enem 2016)  A África Ocidental é conhecida pela 
dinâmica das suas mulheres comerciantes, 
caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A 
sua presença, que fora atestada por viajantes e por 
missionários portugueses que visitaram a costa a 
partir do século XV, consta também na ampla 
documentação sobre a região. A literatura é rica em 
referências às grandes mulheres como as vendedoras 
ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a 
autonomia e mobilidade, é tão típico da região. 
 

HAVIK, P. Dinâmicas e assimetrias afro-atlânticas: a 
agência feminina e representações em mudança na 
Guiné (séculos XIX e XX). In: PANTOJA. S. (Org.). 

Identidades, memórias e histórias em terras africanas. 
Brasília: LGE; Luanda: Nzila, 2006. 

 
 
A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social 
da África Ocidental pode ser relacionada a uma 
característica marcante das cidades no Brasil 
escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa 
pela  
a) restrição à realização do comércio ambulante por 

africanos escravizados e seus descendentes.    
b) convivência entre homens e mulheres livres, de 

diversas origens, no pequeno comércio.    
c) presença de mulheres negras no comércio de rua 

de diversos produtos e alimentos.    
d) dissolução dos hábitos culturais trazidos do 

continente de origem dos escravizados.    
e) entrada de imigrantes portugueses nas atividades 

ligadas ao pequeno comércio urbano.    
   
3. (Fuvest 2015)  Considerando-se o intervalo entre o 
contexto em que transcorre o enredo da obra 
Memórias de um sargento de milícias, de Manuel 
Antônio de Almeida, e a época de sua publicação, é 

correto afirmar que a esse período corresponde o 
processo de   
a) reforma e crise do Império Português na América.     
b) triunfo de uma consciência nativista e nacionalista 

na colônia.     
c) Independência do Brasil e formação de seu Estado 

nacional.     
d) consolidação do Estado nacional e de crise do 

regime monárquico brasileiro.     
e) Proclamação da República e instauração da 

Primeira República.    
   
4. (Unicamp 2015)  Um elemento importante nos anos 
de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, 
tornado mais vivo depois da Independência. (…) O 
Romantismo apareceu aos poucos como caminho 
favorável à expressão própria da nação recém-
fundada, pois fornecia concepções e modelos que 
permitiam afirmar o particularismo, e portanto a 
identidade, em oposição à Metrópole (…). 
 

CANDIDO, Antonio. O Romantismo no Brasil. São 
Paulo: Humanitas, 2004, p. 19. 

 
Tendo em vista o movimento literário mencionado no 
trecho acima, e seu alcance na história do período, é 
correto afirmar que  
a) o nacionalismo foi impulsionado na literatura com a 

vinda da família real, em 1808, quando houve a 
introdução da imprensa no Rio de Janeiro e os 
primeiros livros circularam no país.    

b) o indianismo ocupou um lugar de destaque na 
afirmação das identidades locais, expressando um 
viés decadentista e cético quanto à civilização nos 
trópicos.     

c) os autores românticos foram importantes no período 
por produzirem uma literatura que expressava 
aspectos da natureza, da história e das sociedades 
locais.    

d) a população nativa foi considerada a mais original 
dentro do Romantismo e, graças à atuação dos 
literatos, os indígenas passaram a ter direitos 
políticos que eram vetados aos negros.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

TEXTO PARA A(S) PRÓXIMA(S) QUESTÃO(ÕES) 
 
Tornando da malograda espera do tigre, 1alcançou o 
capanga um casal de velhinhos, 2que seguiam diante 
dele o mesmo caminho, e conversavam acerca de 
seus negócios particulares. Das poucas palavras que 
apanhara, percebeu Jão Fera 3que destinavam eles 
uns cinquenta mil-réis, tudo quanto possuíam, à 
compra de mantimentos, a fim de fazer um moquirão*, 
com que pretendiam abrir uma boa roça.  
 - Mas chegará, homem? perguntou a velha.  
 - Há de se espichar bem, mulher!  
 Uma voz os interrompeu:  
 - Por este preço dou eu conta da roça!  
 - Ah! É nhô Jão!  
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 Conheciam os velhinhos o capanga, a quem 
tinham por homem de palavra, e de fazer o que 
prometia. Aceitaram sem mais hesitação; e foram 
mostrar o lugar que estava destinado para o roçado.  
 Acompanhou-os Jão Fera; porém, 4mal seus 
olhos descobriram entre os utensílios a enxada, a qual 
ele esquecera um momento no afã de ganhar a soma 
precisa, que sem mais deu costas ao par de velhinhos 
e foi-se deixando-os embasbacados.  
 

ALENCAR, José de. Til.  
 
* moquirão = mutirão (mobilização coletiva para 
auxílio mútuo, de caráter gratuito).   
 
 
5. (Fuvest 2015)  Considerada no contexto histórico-
social figurado no romance Til, a brusca reação de Jão 
Fera, narrada no final do excerto, explica-se   
a) pela ambição ou ganância que, no período, 

caracterizava os homens livres não proprietários.     
b) por sua condição de membro da Guarda Nacional, 

que lhe interditava o trabalho na lavoura.     
c) pela indolência atribuída ao indígena, da qual era 

herdeiro o “bugre”.     
d) pelo estigma que a escravidão fazia recair sobre o 

trabalho braçal.     
e) pela ojeriza ao labor agrícola, inerente a sua 

condição de homem letrado.     
   
6. (Unicamp 2017)  Compare as duas ilustrações de 
Angelo Agostini (1843-1910) sobre o reconhecimento 
da República brasileira pela Argentina (fig.1) e pela 
França (fig.2). 
 

 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) As alegorias expressam visões diferentes sobre o 

imaginário da República brasileira: na primeira ela é 
representada com um olhar de proximidade, e, na 
segunda o olhar expressa admiração, remetendo à 
visão corrente do gravurista sobre as relações entre 
Brasil, França e Argentina.    

b) O reconhecimento da França traz a 
confraternização entre dois países com tradições 

políticas muito diferentes, porém unidos pelo 
constitucionalismo monárquico e posteriormente 
pelo ideário republicano.    

c) No reconhecimento da Argentina ao regime 
republicano brasileiro, as duas repúblicas ocupam a 
mesma posição, indicando ter a mesma idade de 
fundação do regime e a similaridade de suas 
histórias de passado colonial ibérico.    

d) As duas imagens usam a figura feminina para 
representar as três repúblicas, característica não 
usual para a representação artística do ideário 
republicano, protagonizado por lideranças 
masculinas.    

   
7. (Fgv 2017)  Empreiteiro da Companhia Estrada de 
Ferro D. Pedro II, o imigrante norte-americano David 
Sompson decidiu dar fim à própria vida na noite de 29 
de outubro de 1869, em Sapucaia, província do Rio de 
Janeiro. Por ser protestante e suicida, Sompson foi 
enterrado do lado de fora dos muros do cemitério. O 
diretor da companhia chegou a solicitar a realização 
de um sepultamento digno para seu funcionário, mas 
foi em vão: sob a justificativa de impedir a “profanação 
das almas”, o vigário-geral não autorizou o enterro no 
mesmo espaço sagrado dos católicos – “Tenho a 
honra de declarar que as leis da Igreja Católica 
proíbem o enterrar-se em sagrado aos que se 
suicidam, uma vez que antes de morrer não tenham 
dado sinais de arrependimento, acrescendo a 
circunstância no presente caso de ser o falecido 
protestante”. 
 
Em 20 de abril de 1870, o imperador D. Pedro II tomou 
conhecimento do parecer e concordou com a opinião 
dos membros do Conselho de Estado: “Recomende-se 
aos Reverendos Bispos que mandem proceder às 
solenidades da Igreja nos cemitérios públicos, para 
que neles haja espaço em que possam enterrar-se 
aqueles a quem a mesma Igreja não concede 
sepultura em sagrado. E aos Presidentes de Província 
que providenciem para que os cemitérios que de 
agora em diante se estabelecerem se reserve sempre 
para o mesmo fim o espaço necessário”. 
 

Sérgio Augusto Vicente. Segregação dos mortos, 
1.2.2015. In Revista de História da Biblioteca Nacional, 

nº 113, fevereiro de 2015. Adaptado. 
 
 
A partir do fato apresentado e do contexto do Segundo 
Reinado, é correto afirmar que a segregação dos 
mortos  
a) marcou os primeiros embates da chamada Questão 

Religiosa, que opôs o recém-fundado Partido 
Republicano Paulista, patrono do projeto legislativo 
que revia o padroado, contra a cúpula da Igreja 
Católica no Brasil, que advogava a necessidade de 
as escolas básicas estarem sob a administração 
das ordens religiosas.    
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b) decorreu dos preceitos constitucionais do Império 
que atribuíam à Igreja Católica prerrogativas 
superiores às do Estado em algumas questões, 
caso dos sepultamentos, mas tais prerrogativas 
estavam sendo revistas pelo Legislativo, e o 
Imperador defendia, desde o início do seu reinado, 
a separação entre a Igreja e o Estado.    

c) representou a etapa final de um longo processo de 
desgaste nas relações entre o governo imperial e as 
mais importantes lideranças da Igreja Católica 
brasileira, porque havia novas posições católicas 
que, desde 1850, condenavam a ausência de 
propostas objetivas para a extinção do trabalho 
compulsório no Brasil.    

d) revelou uma face das contradições entre o poder 
espiritual da Igreja e o poder secular da Monarquia 
brasileira, em uma conjuntura na qual a hierarquia 
eclesiástica esforçava-se para ampliar sua 
autonomia perante as políticas do Estado e o 
Imperador buscava a conciliação dos interesses da 
religião oficial com o direito civil dos não católicos.    

e) anunciou um novo patamar nas relações entre o 
Estado e as religiões no país, em especial a Igreja 
Católica, porque o princípio constitucional que 
permitia apenas a prática do culto católico no Brasil 
estava em debate público e dom Pedro II já havia 
manifestado a sua simpatia a uma ampla liberdade 
religiosa.    

   
8. (Unesp 2017)  Art. 3º O governo paraguaio se 
reconhece obrigado à celebração do Tratado da 
Tríplice Aliança de 1º de maio de 1865, entendendo-se 
estabelecido desde já que a navegação do Alto 
Paraná e do Rio Paraguai nas águas territoriais da 
república deste nome fica franqueada aos navios de 
guerra e mercantes das nações aliadas, livres de todo 
e qualquer ônus, e sem que se possa impedir ou 
estorvar-se de nenhum modo a liberdade dessa 
navegação comum. 
 

(“Acordo Preliminar de Paz Celebrado entre Brasil, 
Argentina e Uruguai 

com o Paraguai (20 junho 1870)”. In: Paulo Bonavides 
e Roberto Amaral 

(orgs.). Textos políticos da história do Brasil, 2002. 
Adaptado.) 

 
 
O tratado de paz imposto pelos países vencedores da 
guerra contra o Paraguai deixa transparente um dos 
motivos da participação do Estado brasileiro no 
conflito:  
a) o domínio de jazidas de ouro e prata descobertas 

nas províncias centrais.    
b) o esforço em manter os acordos comerciais 

celebrados pelas metrópoles ibéricas.    
c) a garantia de livre trânsito nas vias de acesso a 

províncias do interior do país.    
d) o projeto governamental de proteger a nação com 

fronteiras naturais.    

e) o monopólio governamental do transporte de 
mercadorias a longa distância.    

   
9. (Fuvest 2017)  No Brasil, do mesmo modo que em 
muitos outros países latino-americanos, as décadas 
de 1870 e 1880 foram um período de reforma e de 
compromisso com as mudanças. De maneira geral, 
podemos dizer que tal movimento foi uma reação às 
novas realidades econômicas e sociais resultantes do 
desenvolvimento capitalista não só como fenômeno 
mundial, mas também em suas manifestações 
especificamente brasileiras. 
 
Emília Viotti da Costa, “Brasil: a era da reforma, 1870-
1889”. In: Leslie Bethell, História da América Latina, v. 

5. São Paulo: Edusp, 2002. Adaptado. 
 
 
A respeito das mudanças ocorridas na última década 
do Império do Brasil, cabe destacar a reforma  
a) eleitoral, que, ao instituir o voto direto para os 

cargos eletivos do Império, ao mesmo tempo em 
que proibiu o voto dos analfabetos, reduziu 
notavelmente a participação eleitoral dos setores 
populares.    

b) religiosa, com a adoção do ultramontanismo como 
política oficial para as relações entre o Estado 
brasileiro e o poder papal, o que permitiu ao Império 
ganhar suporte internacional.     

c) fiscal, com a incorporação integral das demandas 
federativas do movimento republicano por meio da 
revisão dos critérios de tributação provincial e 
municipal.    

d) burocrática, que rompeu as relações de patronato 
empregadas para a composição da administração 
imperial, com a adoção de um sistema unificado de 
concursos para preenchimento de cargos públicos.    

e) militar, que abriu espaço para que o alto-comando 
do Exército, vitorioso na Guerra do Paraguai, 
assumisse um maior protagonismo na gestão dos 
negócios internos do Império.     

   
10. (Fuvest 2016)  Examine o gráfico. 
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O gráfico fornece elementos para afirmar:  
a) A despeito de uma ligeira elevação, o tráfico 

negreiro em direção ao Brasil era pouco significativo 
nas primeiras décadas do século XIX, pois a mão 
de obra livre já estava em franca expansão no país.    

b) As grandes turbulências mundiais de finais do 
século XVIII e de começos do XIX prejudicaram a 
economia do Brasil, fortemente dependente do 
trabalho escravo, mas incapaz de obter 
fornecimento regular e estável dessa mão de obra.    

c) Não obstante pressões britânicas contra o tráfico 
negreiro em direção ao Brasil, ele se manteve alto, 
contribuindo para que a ordem nacional surgida 
com a Independência fosse escravista.    

d) Desde o final do século XVIII, criaram-se as 
condições para que a economia e a sociedade do 
Império do Brasil deixassem de ser escravistas, pois 
o tráfico negreiro estava estagnado.    

e) Rapidamente, o Brasil aderiu à agenda 
antiescravista britânica formulada no final do século 
XVIII, firmando tratados de diminuição e extinção do 
tráfico negreiro e acatando as imposições 
favoráveis ao trabalho livre.    

   
11. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  “Na sua 
condição de propriedade, o escravo é uma coisa, um 
bem objetivo. (...) Daí ter sido usual a prática de 
marcar o escravo com ferro em brasa como se ferra o 
gado. Os negros eram marcados já na África, antes do 
embarque, e o mesmo se fazia no Brasil, até no final 
da escravidão. (...) Seu comportamento e sua 
consciência teriam de transcender a condição de coisa 
possuída no relacionamento com o senhor e com os 
homens livres em geral. E transcendiam, antes de 
tudo, pelo ato criminoso. O primeiro ato humano do 
escravo é o crime, desde o atentado contra o senhor à 
fuga do cativeiro. Em contrapartida, ao reconhecer a 
responsabilidade penal dos escravos, a sociedade 
escravista os reconhecia como homens: além de 
incluí-los no direito das coisas, submetia-os à 
legislação penal.” 
 

Jacob Gorender. O escravismo colonial. São Paulo: 
Ática, 1992, p. 62-63. 

 
O texto indica  
a) a ambiguidade no reconhecimento, pela sociedade 

colonial e imperial brasileira, da condição dos 
africanos escravizados, que se manifestava 
sobretudo diante de algumas formas de resistência 
à exploração.    

b) a precocidade da legislação brasileira contra crimes 
hediondos e contra o desrespeito, pelos africanos 
escravizados, às obrigações e deveres de todo 
trabalhador rural.    

c) o reconhecimento, pelos governantes brasileiros na 
colônia e no império, da necessidade de mediar e 
controlar as relações dos proprietários rurais com o 
amplo contingente de africanos escravizados.    

d) o descumprimento, pelos senhores de escravos no 
Brasil colonial e imperial, das leis que regulavam o 
trabalho compulsório e que impediam a aplicação 
da pena de morte aos africanos escravizados.    

   
12. (Fgv 2016)  Chiquinha Gonzaga alinha-se a outras 
figuras femininas do Império (...) como a Imperatriz 
Leopoldina e Anita Garibaldi. Todas as três, embora 
de diferentes maneiras, de diferente proveniência 
social e, em diferentes épocas, desempenharam um 
papel político que, certamente, contribuiu para as 
mudanças por elas defendidas e as inscreveu na 
História do Brasil. 

 
(Suely Robles Reis de Queiroz, Política e cultura no 

império brasileiro. 2010)  
 
 
Em termos políticos, a Imperatriz Leopoldina, Anita 
Garibaldi e Chiquinha Gonzaga, respectivamente:  
a) atuou, ao lado de Dom Pedro e de José Bonifácio, 

no processo de emancipação política do Brasil; 
participou da mais longa rebelião regencial, a 
Farroupilha; militou pela abolição da escravatura e 
pela queda da Monarquia.    

b) articulou a bancada constitucional brasileira na 
Assembleia Constituinte; organizou as forças 
populares participantes da rebelião regencial 
ocorrida no Grão-Pará, a Cabanagem; foi a primeira 
mulher brasileira a se eleger para o Senado durante 
o Império.    

c) convenceu Dom Pedro I a assumir o trono 
português após a morte do rei Dom João VI; 
defendeu a ampliação dos direitos de cidadania 
durante a reforma constitucional que instituiu o Ato 
Adicional; liderou uma frente parlamentar de apoio 
às leis abolicionistas.    

d) participou como diplomata do Império brasileiro na 
Guerra da Cisplatina; foi a primeira mulher a 
trabalhar como jornalista e romancista durante o 
Segundo Reinado; tornou-se uma importante 
liderança política na defesa do fim do tráfico de 
escravos para as Américas.    

e) articulou com os diplomatas ingleses o 
reconhecimento da Independência do Brasil junto a 
Portugal; foi uma importante liderança militar no 
processo de Guerra de Independência da Bahia; 
criou a primeira associação política em defesa do 
voto feminino no Brasil.    

   
13. (Unesp 2016)  Os colonos que emigram, 
recebendo dinheiro adiantado, tornam-se, pois, desde 
o começo, uma simples propriedade de Vergueiro & 
Cia. E em virtude do espírito de ganância, para não 
dizer mais, que anima numerosos senhores de 
escravos, e também da ausência de direitos em que 
costumam viver esses colonos na província de São 
Paulo, só lhes resta conformarem-se com a ideia de 
que são tratados como simples mercadorias ou como 
escravos. 
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(Thomas Davatz. Memórias de um colono no Brasil 
(1850), 1941.) 

 
 
O texto aponta problemas enfrentados por imigrantes 
europeus que vieram ao Brasil para  
a) trabalhar nas primeiras fábricas, implantadas na 

região Sudeste do país, para reduzir a dependência 
brasileira de manufaturados ingleses.    

b) substituir a mão de obra escrava nas lavouras de 
café e cana-de-açúcar, após a decretação do fim da 
escravidão pela lei Áurea.    

c) trabalhar no sistema de parceria, estando 
submetidos ao poder político e econômico de 
fazendeiros habituados à exploração da mão de 
obra escrava.    

d) substituir a mão de obra indígena na agricultura e 
na pecuária, pois os nativos eram refratários aos 
trabalhos que exigiam sua sedentarização.    

e) trabalhar no sistema de colonato, durante o período 
da grande imigração, e se estabeleceram nas 
fazendas de café do Vale do Paraíba e litoral do Rio 
de Janeiro.    

   
14. (Unesp 2016)  O fato de ser a única monarquia na 
América levou os governantes do Império a apontarem 
o Brasil como um solitário no continente, cercado de 
potenciais inimigos. Temia-se o surgimento de uma 
grande república liderada por Buenos Aires, que 
poderia vir a ser um centro de atração sobre o 
problemático Rio Grande do Sul e o isolado Mato 
Grosso. Para o Império, a melhor garantia de que a 
Argentina não se tornaria uma ameaça concreta 
estava no fato de Paraguai e Uruguai serem países 
independentes, com governos livres da influência 
argentina. 
 

(Francisco Doratioto. A Guerra do Paraguai, 1991.) 
 
 
Segundo o texto, uma das preocupações da política 
externa brasileira para a região do Rio da Prata, 
durante o Segundo Reinado, era  
a) estimular a participação militar da Argentina na 

Tríplice Aliança.    
b) limitar a influência argentina e preservar a divisão 

política na área.    
c) facilitar a penetração e a influência política 

britânicas na área.    
d) impedir a autonomia política e o desenvolvimento 

econômico do Paraguai.    
e) integrar a economia brasileira às economias 

paraguaia e uruguaia.    
   
15. (Fgv 2016)  O excerto a seguir faz parte do 
parecer de uma comissão da Câmara dos Deputados 
sobre a lei de 1871, que discutia a escravidão no 
Brasil. 
 
“Sem educação nem instrução, embebe-se nos vícios 

mais próprios do homem não civilizado. Convivendo 
com gente de raça superior, inocula nela os seus 
maus hábitos. Sem jus ao produto do trabalho, busca 
no roubo os meios de satisfação dos apetites. Sem 
laços de família, procede como inimigo ou estranho à 
sociedade, que o repele. Vaga Vênus arroja aos 
maiores excessos aquele ardente sangue líbico; e o 
concubinato em larga escala é tolerado, quando não 
animado, facultando-se assim aos jovens de ambos os 
sexos, para espetáculo doméstico, o mais torpe dos 
exemplos. Finalmente, com as degradantes cenas da 
servidão, não pode a mais ilustrada das sociedades 
deixar de corromper-se.” 
 

(apud Sidney Chalhoub, Machado de Assis, 
historiador. 2003) 

 
 
No trecho, há um argumento  
a) político, que reconhece a importância da 

emancipação dos escravos, ainda que de forma 
paulatina, para a construção de novos elementos de 
cidadania social, condição mínima para o país 
abandonar a violência cotidiana e sistemática contra 
a maioria da população.    

b) social, que assinala a inconsistência da defesa do 
fim da escravidão no país, em razão da 
incapacidade dos homens escravizados de 
participar das estruturas hierárquicas e culturais, 
estabelecidas ao longo dos séculos, durante os 
quais prevaleceu o trabalho compulsório.    

c) econômico, que distingue os cidadãos ativos dos 
passivos, estes considerados um estorvo para as 
atividades produtivas, fossem na agricultora ou na 
procura de metais preciosos, por causa da 
desmotivação para o trabalho, elemento central 
para explicar a estagnação econômica do país.    

d) cultural, que se consubstancia na impossibilidade 
da convivência entre homens livres e homens 
libertos e tenderia a produzir efeitos sociais 
devastadores, como tensões raciais violentas e 
permanentes, a exemplo do que já ocorria no sul 
dos Estados Unidos.    

e) moral, que aponta para os malefícios que a 
experiência da escravidão provoca nos próprios 
escravos e que esses malefícios terminam por 
contaminar toda a sociedade, mostrando, em 
síntese, que os brancos eram muito prejudicados 
pela ordem escravocrata.    

   
16. (Fuvest 2016)  Na Belle Époque brasileira, que 
difusamente coincidiu com a transição para o regime 
republicano, surgiram aquelas perguntas cruciais, 
envoltas no oxigênio mental da época, muitas das 
quais, contudo, nos incomodam até hoje: como 
construir uma nação se não tínhamos uma população 
definida ou um tipo definido? Frente àquele amálgama 
de passado e futuro, alimentado e realimentado pela 
República, quem era o brasileiro? (...) Inúmeras 
tentativas de respostas a todas estas questões 
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mobilizaram os intelectuais brasileiros durante várias 
décadas. 
 

Elias Thomé Saliba. Raízes do riso. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002. 

 
 
Entre as tentativas de responder, durante a Belle 
Époque brasileira, às dúvidas mencionadas no texto, é 
correto incluir  
a) as explicações positivistas e evolucionistas sobre o 

impacto da mistura de raças na formação do caráter 
nacional brasileiro.    

b) os projetos de valorização dos vínculos entre o 
caráter nacional brasileiro e os produtos da indústria 
cultural norte-americana.    

c) o reconhecimento e a celebração da origem 
africana da maioria dos brasileiros e a rejeição das 
tradições europeias.    

d) a percepção de que o país estava plenamente 
inserido na modernidade e havia assumido a 
condição de potência mundial.    

e) o desejo de retornar ao período anterior à chegada 
dos europeus e de recuperar padrões culturais e 
cotidianos indígenas.    

   
17. (Fgv 2015)  Observe o mapa. 
 

  
 
Os dados do mapa mostram que a emancipação 
política do Brasil  
a) efetivou-se com o chamado Grito do Ipiranga, 

porque todas as províncias do Brasil, 
imediatamente, passaram a obedecer às ordens 
vindas do Rio de Janeiro na pessoa do Imperador 

Dom Pedro I e romperam todos os laços com as 
Cortes de Lisboa, defensoras da recolonização 
brasileira.    

b) ocorreu de forma homogênea, com a divisão da 
liderança do movimento emancipacionista entre os 
principais comandos regionais do Brasil e com a 
constituição de acordos políticos que garantiram a 
unidade territorial e a efetivação do federalismo.    

c) dividiu as regiões brasileiras entre as defensoras de 
uma emancipação vinculada ao fim do tráfico de 
escravos, caso das províncias do Norte e do 
Nordeste, e as províncias do Centro-Sul, contrárias 
à separação definitiva de Portugal e favoráveis à 
constituição de uma monarquia dual.    

d) foi um processo complexo, no qual não houve 
adesão imediata de algumas províncias ao Rio de 
Janeiro, representado pelo poder do imperador Dom 
Pedro I, pois essas províncias continuaram fiéis às 
Cortes de Lisboa, levando à guerras de 
independência.    

e) diferencia-se radicalmente das experiências da 
América espanhola, porque a América portuguesa 
obteve a sua independência sem que houvesse 
qualquer movimento de resistência armada por 
parte dos colonos ou da metrópole, interessados em 
uma separação negociada.    

   
18. (Fgv 2015)  Durante muito tempo, o fim da 
escravidão no Brasil foi visto como uma concessão 
generosa da princesa Izabel, em 1888. Atualmente, os 
historiadores reconhecem o papel das lutas dos 
escravos pela liberdade, bem como dos diversos 
movimentos abolicionistas brasileiros. Foram líderes 
abolicionistas negros:  
a) o advogado Joaquim Nabuco, o médico Nina 

Rodrigues e o engenheiro André Rebouças.    
b) o fazendeiro Nicolau de Campos Vergueiro, o 

engenheiro Francisco Pereira Passos e o jornalista 
José do Patrocínio.    

c) o médico Nina Rodrigues, o fazendeiro Nicolau de 
Campos Vergueiro e o advogado Luís Gama.    

d) o engenheiro Francisco Pereira Passos, o 
advogado Rui Barbosa e o médico Nina Rodrigues.    

e) o advogado Luís Gama, o engenheiro André 
Rebouças e o jornalista José do Patrocínio.    

   
19. (Enem 2015)  TEXTO I 
 
Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou 
poucos negros em relação à população de cor. A 
maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, 
por meio de estratégias possíveis. No entanto, a 
importância histórica da lei de 1888 não pode ser 
mensurada apenas em termos numéricos. O impacto 
que a extinção da escravidão causou numa sociedade 
constituída a partir da legitimidade da propriedade 
sobre a pessoa não cabe em cifras. 
 



http://historiaonline.com.br	

LISTA 02 – CRISE DO SIST. COLONIAL, PRIMEIRO E SEGUNDO REINADO 
	

											PROF.	RODOLFO	

 

ALBUQUERQUE. W. O jogo da dissimulação: 
Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. 

das Letras, 2009 (adaptado). 
 
 
TEXTO II 
 
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a 
população livre do Rio de Janeiro se tornou mais 
numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos 
numerosos que antes, e com os africanos mais 
aculturados, certamente não se distinguiam muito 
facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres 
habitantes da cidade. Também já não é razoável 
presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente 
cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser 
encontrados em toda parte. 
 
CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das 

últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 
Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 

 
 
Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento 
destacado no Texto I que complementa os 
argumentos apresentados no Texto II é o(a)  
a) variedade das estratégias de resistência dos 

cativos.    
b) controle jurídico exercido pelos proprietários.    
c) inovação social representada pela lei.    
d) ineficácia prática da libertação.    
e) significado político da Abolição.    
   
20. (Fgv 2015)  No livro de crônicas Cidades Mortas, o 
escritor Monteiro Lobato descreve o destino de ricas 
cidades cafeicultoras do Vale do Paraíba. Bananal, 
que chegou a ser a maior produtora de café da 
província de São Paulo, tornou-se uma “cidade morta”, 
que vive do esplendor do passado: transformou-se em 
uma estância turístico-histórica, mantendo poucas 
sedes majestosas conservadas, como a da Fazenda 
Resgate. A maioria, entretanto, está em ruínas. O fim 
da escravidão foi o fim dos barões. E também o fim do 
Império. 
 

(Sheila de Castro Faria, Ciclo do café In Luciano 
Figueiredo (org), História do Brasil para ocupados, 

2013, p.164) 
 

 
Sobre a conclusão apresentada no texto, é correto 
afirmar que  
a) a decadência econômica do vale do Paraíba tem 

fortes vínculos com as periódicas crises 
internacionais que reduziam a demanda pelo café, 
mas a causa central da derrocada do cultivo nessa 
região foi a ação do Império combatendo a 
imigração.    

b) o Centro-Sul, especialmente a região do vale do 
Paraíba, manteve uma constante crítica à 

Monarquia, em razão da defesa que esta fazia do 
federalismo, opondo-se ao centralismo político-
administrativo, prejudicial aos negócios do café.    

c) a decadência da produção cafeeira no vale do 
Paraíba, relacionada aos problemas de solo, foi 
impulsionada pela abolição da escravatura, fato que 
levou os grandes proprietários de terra da região a 
retirarem o seu apoio à Monarquia.    

d) as divergências entre os cafeicultores do vale do 
Paraíba e a liderança do Partido Conservador 
cristalizaram-se com o fim do tráfico de escravos, 
culminando no rompimento definitivo com a lei do 
Ventre Livre.    

e) a posição antimonarquista dos cafeicultores do vale 
do Paraíba, fundadores do Partido Republicano, 
resultou na imposição de medidas, por parte da elite 
imperial, prejudiciais a essa elite, como a proibição 
da entrada de imigrantes.    

   
21. (Unesp 2015)  Não há dúvida de que os 
republicanos de São Paulo e do Rio de Janeiro 
representavam preocupações totalmente distintas. 
Enquanto os republicanos da capital, ou melhor, os 
que assinaram o Manifesto de 1870, refletiam as 
preocupações de intelectuais e profissionais liberais 
urbanos, os paulistas refletiam preocupações de 
setores cafeicultores de sua província. [...] A principal 
preocupação dos paulistas não era o governo 
representativo ou os direitos individuais, mas 
simplesmente a federação, isto é, a autonomia 
estadual. 
 

(José Murilo de Carvalho. A construção da ordem, 
1980.) 

 
 
As diferenças entre os republicanos de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, nas décadas de 1870 e 1880, podem 
ser explicadas, entre outros fatores,  
a) pelo interesse dos paulistas em reduzir a 

interferência do governo central nos seus assuntos 
econômicos e em concentrar, na própria província, 
a maior parte dos recursos obtidos com exportação.    

b) pela disposição dos intelectuais da capital de 
assumir o controle pleno da administração política 
nacional e de eliminar a hegemonia econômica dos 
cafeicultores e comerciantes de São Paulo.    

c) pela ausência de projetos políticos nacionais 
comuns aos representantes de São Paulo e do Rio 
de Janeiro e pela defesa pragmática dos interesses 
econômicos das respectivas províncias.    

d) pelo esforço dos paulistas em eliminar as 
disparidades regionais e em aprofundar a unidade 
do país em torno de um projeto de desenvolvimento 
econômico nacional.    

e) pela presença dos principais teóricos ingleses e 
franceses do liberalismo no Rio de Janeiro e por 
sua influência junto à intelectualidade local e ao 
governo monárquico.    
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22. (Enem 2015)   

 
 
Essas imagens de D. Pedro II foram feitas no início 
dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o 
Golpe da Maioridade. Considerando o contexto 
histórico em que foram produzidas e os elementos 
simbólicos destacados, essas imagens representavam 
um  
a) jovem maduro que agiria de forma irresponsável.    
b) imperador adulto que governaria segundo as leis.    
c) líder guerreiro que comandaria as vitórias militares.    
d) soberano religioso que acataria a autoridade papal.    
e) monarca absolutista que exerceria seu 

autoritarismo.    
   
23. (Fuvest 2015)  Observe a tabela: 
 

IMIGRAÇÃO: BRASIL, 1881-1930 (EM MILHARES) 
Ano Chegadas 
1881-1885 133,4 
1886-1890 391,6 
1891-1895 659,7 
1896-1900 470,3 
1901-1905 279,7 
1906-1910 391,6 
1911-1915 611,4 
1916-1920 186,4 
1921-1925 368,6 
1926-1930 453,6 
Total 3.964,3 

Leslie Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin 
America, vol. IV. Adaptado.  

 
Os dados apresentados na tabela se explicam, dentre 
outros fatores,   
a) pela industrialização significativa em estados do 

Nordeste do Brasil, sobretudo aquela ligada a bens 
de consumo.     

b) pela forte demanda por força de trabalho criada 
pela expansão cafeeira nos estados do Sudeste do 
Brasil.     

c) pela democracia racial brasileira, a favorecer a 
convivência pacífica entre culturas que, nos seus 
continentes de origem, poderiam até mesmo ser 
rivais.     

d) pelos expurgos em massa promovidos em países 
que viviam sob regimes fascistas, como Itália, 
Alemanha e Japão.     

e) pela supervalorização do trabalho assalariado nas 
cidades, já que no campo prevalecia a mão de obra 
de origem escrava, mais barata.     

   
24. (Fuvest 2014)  O tráfico de escravos africanos 
para o Brasil   
a) teve início no final do século XVII, quando as 

primeiras jazidas de ouro foram descobertas nas 
Minas Gerais.     

b) foi pouco expressivo no século XVII, ao contrário do 
que ocorreu nos séculos XVI e XVIII, e foi extinto, 
de vez, no início do século XIX.     

c) teve início na metade do século XVI, e foi praticado, 
de forma regular, até a metade do século XIX.     

d) foi extinto, quando da Independência do Brasil, a 
despeito da pressão contrária das regiões auríferas.    

e) dependeu, desde o seu início, diretamente do bom 
sucesso das capitanias hereditárias, e, por isso, 
esteve concentrado nas capitanias de Pernambuco 
e de São Vicente, até o século XVIII.    

   
25. (Unicamp 2014)  Para Portugal, não era 
interessante trazer para o Brasil imigrantes de estados 
possuidores de colônias, tais como França, Inglaterra, 
Holanda e Espanha. Abrir as portas da colônia e, 
depois, do recém-criado império do Brasil poderia 
significar um risco. Daí, a preferência por imigrantes 
dos estados alemães, da Suíça, e da Itália. Pedro I 
continuou essa política enfatizando que era necessário 
apoiar o desenvolvimento da agricultura, pelo 
aliciamento de bons colonos que aumentassem o 
número de braços dos quais necessitávamos. 
 

(Adaptado de João Klug, “Imigração no Sul do Brasil, 
em Keila Grinberg e Ricardo Sales (org.). O Brasil 

Imperial. v. III. 1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2009, p. 247.) 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) A grande entrada de imigrantes no Brasil ocorreu a 

partir do Primeiro Reinado, em função do fim do 
tráfico negreiro e da maciça propaganda promovida 
pelo governo brasileiro na Europa.    

b) No Primeiro Reinado, a entrada de imigrantes 
associava-se ao incremento da produção agrícola e 
tinha em conta o cenário internacional, no qual as 
metrópoles europeias disputavam territórios e 
riquezas.    

c) Em meio à corrida imperialista do século XIX, 
Portugal empenhou-se pelo fim da escravidão em 
Lisboa e do tráfico negreiro em suas colônias 
africanas.    

d) A imigração no Brasil surgiu como questão a partir 
da implantação da Lei Áurea, que alterou os modos 
de pagamento do trabalho livre.    
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26. (Fgv 2014)  Em contraste com a estagnação e 
mesmo a decadência de outras regiões do Império, o 
vale do Paraíba do Sul apresentava- se em franco 
progresso, especialmente a partir da década de 1830-
1840. Em torno dos novos-ricos dessa região, formar-
se-ia um novo bloco de poder, cuja hegemonia, 
durante muitos anos, não seria contestada. 

(Hamilton M. Monteiro, Brasil Império. p. 36. 
Adaptado) 

 
Sobre o projeto político hegemônico, é correto 
considerá-lo com  
a) o resultado de uma ampla negociação entre as 

elites do Centro-Sul e as nordestinas, pela qual o 
modelo político-administrativo descentralizado era 
aceito por todos os grupos regionais, desde que o 
modelo agroexportador fosse protegido em Minas 
Gerais, a província mais rica do Segundo Reinado.    

b) uma vitória dos representantes das oligarquias que 
defendiam o liberalismo radical, porque no decorrer 
das Regências ampliou-se a autonomia das 
províncias e houve um alargamento dos direitos 
políticos, com a concessão do voto universal 
masculino desde 1837.    

c) uma articulação bem costurada entre liberais e 
conservadores, desde a aprovação da 
Reinterpretação do Ato Adicional em 1841, que 
garantiu a estabilidade do poder a partir do reforço 
do papel do Parlamento, especialmente do Senado, 
e o isolamento político do imperador Dom Pedro II.    

d) um processo desencadeado com o chamado 
Regresso Conservador, que defendia a anulação 
das medidas liberais presentes no Ato Adicional de 
1834, o que resultou em uma série de práticas 
centralizadoras do poder, como a restauração do 
Conselho de Estado em 1841.    

e) uma ação decisiva das elites nordestinas e sulinas, 
muito preocupadas com a possibilidade de 
fragmentação político-territorial em função das 
rebeliões regenciais, colaborando decisivamente 
para a reforma constitucional de 1840, que trouxe 
princípios federalistas.    

   
27. (Unesp 2014)  Ao lado do latifúndio, a presença da 
escravidão freou a constituição de uma sociedade de 
classes, não tanto porque o escravo esteja fora das 
relações de mercado, mas principalmente porque 
excluiu delas os homens livres e pobres e deixou 
incompleto o processo de sua expropriação.  

(Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens livres na 
ordem escravocrata, 1983.) 

 
Segundo o texto, que analisa a sociedade cafeeira no 
Vale do Paraíba no século XIX,  
a) a substituição do trabalho escravo pelo trabalho 

livre assalariado freou a constituição de uma 
sociedade de classes durante o período cafeeiro.    

b) o imigrante e as classes médias mantiveram-se fora 
das relações de mercado existentes na sociedade 
cafeeira.    

c) o caráter escravista impediu a participação direta 
dos homens livres e pobres na economia de 
exportação da sociedade cafeeira.    

d) a inexistência de homens livres e pobres na 
sociedade cafeeira determinou a predominância do 
trabalho escravo nos latifúndios.    

e) a ausência de classes na sociedade cafeeira deveu-
se prioritariamente ao fato de que o escravo estava 
fora das relações de mercado.    

   
28. (Unicamp 2014)  Como os abolicionistas 
americanos previram, os problemas da escravidão não 
cessariam com a abolição. O racismo continuaria a 
acorrentar a população negra às esferas mais baixas 
da sociedade dos Estados Unidos. Mas se tivessem 
tido a oportunidade de fazer uma viagem pelo Brasil 
de seus sonhos – o país imaginado por tanto tempo 
como o lugar sem racismo – eles teriam concluído que 
entre o inferno e o paraíso não há uma tão grande 
distância afinal. 
 

(Adaptado de Célia M. M. Azevedo, Abolicionismo: 
Estados Unidos e Brasil, uma história comparada 

(século XIX). São Paulo: Annablume, 2003, p. 205.) 
 
Sobre o tema, é correto afirmar que:  
a) A experiência da escravidão aproxima a história dos 

Estados Unidos e do Brasil, mas a questão do 
racismo tornou-se uma pauta política apenas nos 
EUA da atualidade.    

b) Os abolicionistas norte-americanos tinham uma 
visão idealizada do Brasil, pois não identificavam o 
racismo como um problema em nosso país.    

c) A imagem de inferno e paraíso na questão racial 
também é adequada às divisões entre o sul e o 
norte dos EUA, pois a questão racial impactou 
apenas uma parte daquele país.    

d) A abolição foi uma etapa da equiparação de direitos 
nas sociedades norte-americana e brasileira, pois 
os direitos civis foram assegurados, em ambos os 
países, no final do século XIX.    

   
29. (Enem 2014)   

 
 
De volta do Paraguai  
Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter 
derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado 
um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país 
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natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível 
de realidade!... 

AGOSTINI. “A vida fluminense”, ano 3, n. 128, 11 jun. 
1870. In: LEMOS, R. (Org). Uma história do Brasil 
através da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: 

Letras & Expressões, 2001 (adaptado). 
 
Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de 
parte dos “Voluntários da Pátria” que lutaram na 
Guerra do Paraguai (1864-1870), evidenciada na  
a) negação da cidadania aos familiares cativos.    
b) concessão de alforrias aos militares escravos.    
c) perseguição dos escravistas aos soldados negros.    
d) punição dos feitores aos recrutados 

compulsoriamente.    
e) suspensão das indenizações aos proprietários 

prejudicados.    
   
30. (Unesp 2014)  A proclamação da República não é 
um ato fortuito, nem obra do acaso, como chegaram a 
insinuar os monarquistas; não é tampouco o fruto 
inesperado de uma parada militar. Os militares não 
foram meros instrumentos dos civis, nem foi um ato de 
indisciplina que os levou a liderar o movimento da 
manhã de 15 de novembro, como tem sido dito às 
vezes. Alguns deles tinham sólidas convicções 
republicanas e já vinham conspirando há algum tempo 
[...]. Imbuídos de ideias republicanas, estavam 
convencidos de que resolveriam os problemas 
brasileiros liquidando a Monarquia e instalando a 
República. 
 

(Emília Viotti da Costa. Da monarquia à república, 
1987.) 

 
 

O texto identifica a proclamação da República como 
resultado  
a) da unidade dos militares, que agiram de forma 

coerente e constante na luta contra o poder civil que 
prevalecia durante o Império.    

b) da fragilidade do comando exercido pelo Imperador 
frente às rebeliões republicanas que agitaram o país 
nas últimas décadas do Império.    

c) de um projeto militar de assumir o comando do 
Estado brasileiro e implantar uma ditadura armada, 
afastando os civis da vida política.    

d) da disseminação de ideais republicanos e 
salvacionistas nos meios militares, que articularam 
a ação de derrubada da Monarquia.    

e) de uma conspiração de civis, que recorreram aos 
militares para derrubar a Monarquia e assumir o 
controle do Estado brasileiro.    

   
 
 
 
 
 
 

31. (Fuvest 2014)   

 
 
Em seu contexto de origem, o quadro acima 
corresponde a uma   
a) denúncia política das guerras entre as populações 

indígenas brasileiras.     
b) idealização romântica num contexto de construção 

da nacionalidade brasileira.     
c) crítica republicana à versão da história do Brasil 

difundida pela monarquia.     
d) defesa da evangelização dos índios realizada pelas 

ordens religiosas no Brasil.     
e) concepção de inferioridade civilizacional dos nativos 

brasileiros em relação aos indígenas da América 
Espanhola.     

   
32. (Fgv 2014)  Somente a partir de 1850 vai se 
observar um maior dinamismo no desenvolvimento 
econômico do país em geral e de suas manufaturas, 
em particular. O crescimento do número de empresas 
industriais se faria com relativa rapidez.  
 
Mas o que provocaria essas mudanças? 
 

(Sonia Mendonça, A industrialização brasileira. p. 12) 
 
É correto responder à indagação afirmando que  
a) a Câmara dos Deputados aprovou medidas 

restritivas às importações, como a proibição da 
entrada de mercadorias similares às já produzidas 
no país, e também criou a primeira política industrial 
brasileira.    

b) houve a importante contribuição do fim do tráfico de 
escravos para o Brasil, que possibilitou a 
disponibilidade de capitais, além dos efeitos 
duradouros da agricultura, especialmente do café.    

c) a nacionalização do subsolo brasileiro, presente na 
Constituição imperial, impulsionou os investimentos 
privados na exploração mineral, conjuntamente com 
os incentivos governamentais na criação de 
estaleiros.    

d) ocorreu uma rápida modernização dos grandes 
engenhos de açúcar do Nordeste em função dos 
financiamentos ingleses e, em 1851, fundou-se um 
banco estatal de desenvolvimento.    
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e) acertou-se com a Inglaterra a renovação dos 
Tratados de 1827, que ofereciam tarifas 
privilegiadas aos ingleses e estes, em contrapartida, 
proporcionavam transferência de tecnologia 
industrial.    

   
33. (Enem 2014)  Respeitar a diversidade de 
circunstâncias entre as pequenas sociedades locais 
que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve 
ser a regra suprema das leis internas de cada Estado. 
As leis municipais seriam as cartas de cada povoação 
doadas pela assembleia provincial, alargadas 
conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo 
os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia 
de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais 
se atingirá de outra sorte. 
 

BASTOS, T. A província (1870). São Paulo: Cia. 
Editora Nacional, 1937 (adaptado). 

 
O discurso do autor, no período do Segundo Reinado 
no Brasil, tinha como meta a implantação do  
a) regime monárquico representativo.    
b) sistema educacional democrático.    
c) modelo territorial federalista.    
d) padrão político autoritário.    
e) poder oligárquico regional.    
   
34. (Enem 2013)   

 
 

 

 
As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro II, 
procuram transmitir determinadas representações 
políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos 
de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, 
respectivamente  
a) Habilidade militar — riqueza pessoal.    
b) Liderança popular — estabilidade política.    
c) Instabilidade econômica — herança europeia.    
d) Isolamento político — centralização do poder.    
e) Nacionalismo exacerbado — inovação 

administrativa.    
   
35. (Unesp 2013)  O Brasil assistiu, nos últimos meses 
de 1822 e na primeira metade de 1823,  
a) ao reconhecimento da Independência brasileira 

pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por 
Portugal.    

b) ao esforço do imperador para impor seu poder às 
províncias que não haviam aderido à 
Independência.    

c) à libertação da Província Cisplatina, que se tornou 
independente e recebeu o nome de Uruguai.    

d) à pacífica unificação de todas as partes do território 
nacional, sob a liderança do governo central, no Rio 
de Janeiro.    

e) à confirmação, pelas Cortes portuguesas e pela 
Assembleia Constituinte, do poder constitucional do 
imperador.    

   
36. (Fgv 2013)  A independência, porém, pregou uma 
peça nessas elites. Um ano após ser convocada, a 
Assembleia Constituinte foi dissolvida e em seu lugar, 
o imperador designou um pequeno grupo para redigir 
uma Constituição “digna dele”, ou seja, que lhe 
garantisse poderes semelhantes aos dos reis 
absolutistas. Um exemplo disso foi a criação do Poder 
Moderador (...) 
 

(Mary del Priore e Renato Venancio, Uma breve 
história do Brasil) 

 
Esse poder  
a) ampliava os direitos das Assembleias Provinciais, 

restringia a ação do Imperador no tocante à 
administração pública e a ação do Senado.    

b) permitia que o Imperador reformasse a Constituição 
por decreto-lei e que escolhesse parte dos 
deputados provinciais.    

c) sofria de uma única limitação institucional, pois o 
Estado brasileiro não tinha direito de interferir nos 
assuntos relacionados com a Igreja Católica.    

d) proporcionava ao soberano poderes limitados, o 
que permitiu alargamento da autonomia política e 
econômica das províncias do Império.    

e) oferecia importantes prerrogativas ao Imperador, 
como indicar presidentes de províncias, nomear 
senadores e suspender magistrados.    
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37. (Unicamp 2013)  Assinale a afirmação correta 
sobre a política no Segundo Reinado no Brasil.  
a) Tratava-se de um Estado centralizado, política e 

administrativamente, sem condições de promover a 
expansão das forças produtivas no país.    

b) O imperador se opunha ao sistema eleitoral e 
exercia os poderes Moderador e Executivo, 
monopolizando os elementos centrais do sistema 
político e jurídico.    

c) O surgimento do Partido Republicano, em 1870, 
institucionalizou uma proposta federalista que já 
existia em momentos anteriores.    

d) A política imigratória, o abolicionismo e a separação 
entre a Igreja e o Estado fortaleceram a monarquia 
e suas bases sociais, na década de 1870.    

   
38. (Unesp 2013)  [...] até a década de 1870, apesar 
das pressões, os escravos continuavam a ser a mão 
de obra fundamental para a lavoura brasileira, sendo 
que nessa época todos os 643 municípios do Império 
[...] ainda continham escravos. 

(Lilia Moritz Schwarcz. Retrato em branco e negro, 
1987.) 

 
 

A redução da importância do trabalho escravo, 
ocorrida após 1870, deveu-se, entre outros fatores,  
a) ao aumento das fugas e rebeliões escravas e ao 

crescimento das correntes migratórias em direção 
ao Brasil.    

b) ao desinteresse dos cafeicultores do Vale do 
Paraíba em manter escravos e à intensa 
propaganda abolicionista direcionada aos próprios 
escravos.    

c) à firme oposição da Igreja Católica ao escravismo e 
ao temor de que se repetisse, no Brasil, uma 
revolução escrava como a que ocorrera em Cuba.    

d) à pressão inglesa e francesa pelo fim do tráfico e à 
dificuldade de adaptação do escravo ao trabalho na 
lavoura do café.    

e) à diminuição do preço do escravo no mercado 
interno e à atuação abolicionista da Guarda 
Nacional.    

   
39. (Enem 2013)  Ninguém desconhece a necessidade 
que todos os fazendeiros têm de aumentar o número 
de seus trabalhadores. E como até há pouco supriam-
se os fazendeiros dos braços necessários? As 
fazendas eram alimentadas pela aquisição de 
escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. 
Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua 
custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de 
outra qualidade, por que motivo não hão de procurar 
alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? 
 

Resposta de Manuel Felizardo de Sousa e Mello, 
diretor geral das Terras Públicas, ao Senador 

Vergueiro. In: ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da 
vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 

1988 (adaptado). 

 
O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do 
Império refere-se às mudanças então em curso no 
campo brasileiro, que confrontam o Estado e a elite 
agrária em torno do objetivo de  
a) fomentar ações públicas para ocupação das terras 

do interior.    
b) adotar o regime assalariado para proteção da mão 

de obra estrangeira.    
c) definir uma política de subsídio governamental para 

o fomento da imigração.    
d) regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para 

a sobrevivência das fazendas.    
e) financiar afixação de famílias camponesas para 

estímulo da agricultura de subsistência.    
   
40. (Enem 2013)  A escravidão não há de ser 
suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito 
menos por insurreições ou atentados locais. Não deve 
sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos 
Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, 
depois de uma revolução, como aconteceu na França, 
sendo essa revolução obra exclusiva da população 
livre. É no Parlamento e não em fazendas ou 
quilombos do interior, nem nas ruas e praças das 
cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da 
liberdade. 
 

NABUCO, J. O abolicionismo [1883]. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha 2000 

(adaptado). 
 
No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político 
sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no 
Brasil, no qual  
a) copiava o modelo haitiano de emancipação negra.    
b) incentivava a conquista de alforrias por meio de 

ações judiciais.    
c) optava pela via legalista de libertação.    
d) priorizava a negociação em torno das indenizações 

aos senhores.    
e) antecipava a libertação paternalista dos cativos.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
No período colonial e imperial, a preocupação com o 
meio ambiente era secundária no pensamento 
brasileiro. Existiam preocupações com a degradação 
do meio natural do ponto de vista estético, com a 
perda de elementos da fauna e da flora, bem como 
críticas à falta de cuidado com o solo, que levou a 
graves problemas em regiões como o Vale do Paraíba 
(RJ/SP) durante do ciclo do café. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Sociologia] 
Nos séculos XVIII e XIX, o pensamento político 
brasileiro era majoritariamente positivista. Assim 
sendo, o meio ambiente tinha como principal função 
permitir o progresso da nação. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
Quando, no texto, é dito que “o meio natural foi 
elogiado por sua riqueza e potencial econômico” fica 
clara a associação entre a natureza brasileira e seu 
uso para o progresso econômico da Nação.    
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
Na África Ocidental, o papel das mulheres é 
destacado no comércio informal de mercadorias 
variadas com destaque para alimentos, roupas e 
artesanato. Esta característica cultural e econômica foi 
herdada pelo Brasil em decorrência da entrada de 
população negra escrava no período colonial. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
O texto retrata uma característica da cultura africana 
que foi trazida para o Brasil pela escravidão, e se 
tornou uma das maiores características escravistas 
brasileiras: o chamado escravismo de ganho 
(escravos que faziam serviços urbanos, como o 
comércio ambulante). O destaque do texto é que tanto 
na África quanto no Brasil esse trabalho era exercido 
de maneira significativa pelas mulheres.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
A história do livro citado se passa no Rio de Janeiro do 

início do século XIX e a obra foi publicada, em forma 
de folhetim, originalmente, na década de 1850. Logo, 
esse período de tempo engloba a Independência do 
Brasil e a formação do Estado nacional brasileiro. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Português] 
Memórias de um Sargento de Milícias inicia-se com a 
célebre colocação: “Era no tempo do Rei”; dessa 
forma, ao apresentar o período joanino, percebe-se 
que o autor faz referência ao processo de 
Independência do Brasil. Já a publicação da obra se 
deu entre 1852 e 1853, momento de apogeu do 
Império brasileiro, cuja preocupação era modernizar o 
país – inclusive com a proibição do tráfico negreiro – 
contribuindo para a formação do Estado nacional.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
Somente a alternativa [C] está correta. A questão 
remete à chegada do Romantismo ao Brasil. O texto 
do escritor Antônio Cândido aponta para o desejo de 
autonomia literária brasileira nas décadas de 1820 e 
1830. Do ponto de vista político também havia o 
desejo do Brasil de buscar sua emancipação política 
frente a metrópole portuguesa, o que ocorreu em 
setembro de 1822 com o “Grito do Ipiranga”. No dia 7 
de Abril de 1831 D. Pedro I abdicou ao trono: era o 
início do Período Regencial que durou de 1831 até 
1840. Neste contexto, consolidou-se a independência 
do Brasil considerando que pela primeira vez o Brasil 
foi governado por brasileiros, e surgiu o Estado 
Nacional Brasileiro através de uma gradativa 
substituição dos portugueses por brasileiros. Daí havia 
uma necessidade de construir uma identidade 
nacional mostrando nossas particularidades em 
relação às demais nações. Os autores do Romantismo 
foram importantes ao expressar elementos da nossa 
“brasilidade tupiniquim”. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Português] 
O Romantismo é um estilo literário nacionalista por 
natureza; aliás, não só nacionalista como ufanista, em 
muitos casos. Considerando que tal estilo literário 
sofre influências dos ideais da Revolução Francesa, 
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, é esperado que 
as nações busquem expressar aquilo que lhe é próprio 
– fato ocorrido inclusive no Brasil. Assim, enquanto a 
Europa valorizava a Idade Média, o Brasil valorizou o 
indígena: o governo chegou a viabilizar 
financeiramente a publicação do poema Conferência 
dos Tamoios, escrito por Gonçalves de Magalhães. A 
temática indígena, portanto nacionalista, foi bastante 
desenvolvida pelo poeta Gonçalves Dias. Vale ainda 
ressaltar que o nacionalismo se fez presente na 
Literatura Brasileira na prosa, inclusive com o 



http://historiaonline.com.br	

LISTA 02 – CRISE DO SIST. COLONIAL, PRIMEIRO E SEGUNDO REINADO 
	

											PROF.	RODOLFO	

 

Regionalismo, por meio da escrita de romances de 
José de Alencar, Visconde de Taunay e Bernardo 
Guimarães.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
O romance Til, de José de Alencar, passa-se na 
Campinas da década de 1830. Nesse contexto, a 
escravidão estava enraizada no Brasil, marcando e 
marginalizando as pessoas que viviam do trabalho 
braçal, característico dos escravos. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Português] 
Ao ver a enxada, Jão Fera associa o trabalho braçal 
que prestaria ao casal de velhinhos às atividades 
desempenhadas pelos escravos, percebido de forma 
preconceituosa por muitos daqueles que viviam o 
contexto histórico-social retratado por Til, obra de 
1872.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
Agostini era um cartunista declaradamente 
republicano (tanto que boa parte dos seus cartuns 
criticava d. Pedro II e a decadência do Segundo 
Reinado). Nas imagens em questão, ele retratou a 
República de maneira convencional: feminina, com 
vestes longas e fazendo uso do barrete.  
No caso do encontro entre as repúblicas argentina e 
brasileira, o sentimento é de fraternidade.  
No caso do encontro entre as repúblicas francesa e 
brasileira, o sentimento é de maternidade, admiração 
e apoio.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
Durante seu governo, d. Pedro II, em muitas ocasiões, 
se indispôs com as autoridades da Igreja Católica, 
num contexto claro de disputa de poder (poder 
temporal ´  poder espiritual). A discussão sobre o 
enterro dos não católicos e dos suicidas foi apenas 
uma das facetas dessa disputa, opondo a visão 
excludente da Igreja e a visão abrangente de d. Pedro 
II.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A participação brasileira na Guerra do Paraguai estava 
ligada ao domínio da Bacia do Prata, formada, dentre 
outros, pelos rios Paraná, Paraguai e da Prata. Por 
isso, o Tratado de Paz fez questão de destacar que 
nada poderia impedir a livre circulação por esses rios.   

 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
A Reforma Eleitoral que a questão retrata é a ocorrida 
em 1881. Ela estabeleceu a eleição direta para cargos 
legislativos e a exclusão dos analfabetos do pleito.  
No modelo anterior, o voto era censitário e incluía os 
analfabetos. Nesse sistema, por critério de renda, os 
eleitores paroquiais elegiam os eleitores de província e 
estes elegiam os deputados.  
No sistema estabelecido a partir de 1881, os eleitores 
paroquiais e os analfabetos foram excluídos, o que 
levou a uma diminuição drástica do número de 
eleitores no Império.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
A despeito da pressão inglesa para que ocorresse o 
fim do tráfico negreiro para o Brasil, o mesmo 
manteve-se em alta entre 1810 e 1830, o que 
contribuiu para a formação escravista da nossa 
sociedade.   
 
Resposta da questão 11: 
 [A] 
 
O texto analisa uma contradição escravista brasileira: 
o escravo, tratado como propriedade material, ou seja, 
como objeto, quando se rebelava através de formas 
de resistência, como o ataque a um senhor ou a fuga, 
era julgado e punido de acordo com a legislação 
penal, como se humano fosse.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. A questão 
remete à participação de três mulheres ao longo do 
século XIX. A Imperatriz Leopoldina, esposa de D. 
Pedro I, atuou durante o Primeiro Reinado, 1822-1830, 
dentro do processo de independência do Brasil. Anita 
Garibaldi, companheira de Giuseppe Garibaldi, 
participou da Farroupilha, 1845-1845, defendeu a 
separação do Sul e a ideia de República. Chiquinha 
Gonzaga atuou na campanha republicana e 
abolicionista.   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
Durante o Segundo Reinado, no período em que o 
tráfico intercontinental esteve proibido, o governo 
brasileiro apoiou a vinda de imigrantes para substituir 
o trabalho escravo nas lavouras de café. Os 
imigrantes eram trazidos a partir do sistema de 
parceria, no qual recebiam uma ajuda de custo para 
fazer a viagem e, por isso, ficavam presos à 
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companhia que os ajudou até que pagassem suas 
dívidas.   
 
Resposta da questão 14: 
 [B] 
 
A preocupação de d. Pedro II com relação ao rio da 
Prata era a possibilidade de a Argentina invadir e 
dominar o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso.   
 
Resposta da questão 15: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está em consonância com o 
excerto elaborado por uma Comissão da Câmara dos 
Deputados sobre a Lei de 1871, a lei do Ventre Livre. 
No documento há um argumento moral que faz 
referência aos malefícios que a experiência da 
escravidão provoca nos próprios escravos 
contaminando toda a sociedade, inclusive os brancos 
eram prejudicados.   
 
Resposta da questão 16: 
 [A] 
 
Boa parte dos estudos acerca da formação da 
sociedade brasileira pautou-se na análise do impacto 
da miscigenação entre brancos (portugueses), negros 
(africanos) e indígenas na constituição do povo 
brasileiro.   
 
Resposta da questão 17: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. O mapa 
aponta para o processo de independência do Brasil. O 
processo de independência do Brasil foi bem 
complexo começando em 1808 com a vinda da corte 
portuguesa para o Brasil e a Abertura dos Portos 
rompendo com o pacto colonial e foi concluído em 
1831 quando D. Pedro I abdicou ao trono deixando 
para seu filho de apenas 5 anos de idade. Havia dois 
grupos: os brasileiros compostos pela elite agrária e 
favoráveis a independência e o grupo português muito 
forte no nordeste e contrário a independência. Assim, 
quando ocorreu o grito do Ipiranga no dia 7 de 
setembro de 1822, era preciso nacionalizar a 
independência considerando que boa parte era 
contrário a ela. Daí surgiram as guerras de 
independência em 1823 constituindo praticamente 
uma guerra civil.   
 
Resposta da questão 18: 
 [E] 
 
A luta abolicionista no Brasil contou com a 
participação de diversas pessoas e o movimento 
abolicionista teve diversas frentes. Luís Gama, André 
Rebouças e José do Patrocínio foram negros ou 

mulatos que, tendo papel de destaque na sociedade 
(advogado, engenheiro e jornalista, respectivamente), 
lutaram pelo fim da escravidão.   
 
Resposta da questão 19: 
 [E] 
 
O único elemento que podemos destacar do texto I 
que complementa o texto II é o seguinte: “(...) no 
entanto, a importância histórica [caráter político, 
observação da corretora] da lei de 1888 não pode 
ser mensurada apenas em termos numéricos. O 
impacto que a extinção da escravidão causou numa 
sociedade constituída a partir da legitimidade da 
propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras (...)”. 
Nele, fica claro que o autor faz referência ao 
significado político da Abolição.   
 
Resposta da questão 20: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. A questão 
remete a uma relação entre cafeicultura, escravidão e 
a monarquia. O café começou a ser produzido em 
larga escala no Vale do Paraíba de maneira 
tradicional, ou seja, com latifúndio escravista visando o 
mercado externo bem parecido com o contexto do 
engenho colonial. Assim, esta elite escravista do Rio 
de Janeiro apoiava a monarquia. Porém, depois de 
algumas décadas o solo foi se desgastando surgindo 
erosões e a lavoura cafeeira começou a migrar rumo 
ao “Oeste Paulista”. No vale do Paraíba, surgiram 
então, “as cidades mortas” que começaram a viver do 
esplendor do passado através do turismo. Desta 
forma, há uma relação entre a crise da cafeicultura no 
Rio de Janeiro, abolição da escravatura e o fim da 
monarquia considerando que os barões do café após 
a Lei Áurea abandonam a monarquia.   
 
Resposta da questão 21: 
 [A] 
 
São Paulo era o principal centro econômico brasileiro 
na época do Segundo Reinado. Nesse estado, o 
movimento republicano priorizou a discussão acerca 
da adoção do federalismo, que conferiria ao estado 
autonomia para gerenciar seus assuntos políticos e 
econômicos, utilizando, assim, sua economia em 
benefício próprio.   
 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
 
Como d. Pedro I renunciou quando Pedro de Alcântara 
tinha apenas 5 anos, o futuro imperador precisou ser 
preparado, desde cedo, para assumir o trono. Assim, 
uma das estratégias adotadas para mostrar que ele 
tinha preparo para o futuro cargo era trabalhar a 
imagem dele como sendo a de um homem mais velho.   
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Resposta da questão 23: 
 [B] 
 
O crescimento da imigração no Brasil deve-se a dois 
fatores básicos, a saber: (1) o crescimento do ciclo 
cafeeiro no Brasil e (2) a abolição da escravatura, em 
1888, que exigiu a substituição da mão de obra 
escrava pela livre.   
 
Resposta da questão 24: 
 [C] 
 
A associação de datas está correta: o tráfico começa 
com o Ciclo do Açúcar, no século XVI, e termina em 
1850 (século XIX), com a Lei Eusébio de Queiroz.   
 
Resposta da questão 25: 
 [B] 
 
Como o próprio texto deixa claro, d. Pedro I preferiu 
trazer imigrantes de nações que não possuíam 
colônias, numa forma de evitar possíveis rebeliões de 
imigrantes que ameaçassem a soberania brasileira. O 
texto afirma, também, que o incremento da agricultura 
era o principal objetivo que d. Pedro I queria atingir 
com a vinda de imigrantes.   
 
Resposta da questão 26: 
 [D] 
 
A questão faz referência aos cafeicultores do Vale do 
Paraíba e sua participação nos rumos políticos do 
Segundo Reinado, participação esta que proporcionou 
uma re-centralização de poder, iniciada com o 
Regresso Conservador e consolidada com a 
restauração do Conselho de Estado.   
 
Resposta da questão 27: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. Ao longo do 
Segundo Reinado, 1840-1889, governo de D. Pedro II, 
o produto mais importante foi o café que começou a 
ser cultivado em larga escala no Vale do Paraíba, no 
Rio de Janeiro no século XIX. No Vale do Paraíba, a 
sociedade era bem parecida com a sociedade do 
Brasil Colonial, ou seja, uma elite agrária e seu 
latifúndio com escravos cultivando um produto que vai 
para o mercado externo. Para a historiadora Maria 
Sylvia de Carvalho e Franco, não imperou naquela 
região uma sociedade de classes, pois a presença de 
escravo inibiu a participação direta dos homens livres 
e pobres na economia de exportação da sociedade 
cafeeira. As demais alternativas estão incorretas.   
 
Resposta da questão 28: 
 [B] 
 

Explícito no próprio texto, se os abolicionistas norte-
americanos tivessem visitado o Brasil, teriam 
percebido que o racismo também era um problema 
social nosso, uma vez que nossos negros não foram 
inseridos na cidadania após a abolição.   
 
Resposta da questão 29: 
 [A]  
 
Os cativos enviados aos campos de batalha na guerra 
do Paraguai receberam a promessa da alforria no 
retorno ao Brasil. Porém, a liberdade e a cidadania 
não se estendiam aos seus familiares, ainda que mais 
próximos. Nota-se isso no trecho “o voluntário volta ao 
seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco 
horrível de realidade”.   
 
Resposta da questão 30: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta. A Guerra do Paraguai, 
1865-1870, foi um divisor de águas na história do 
exército brasileiro. A partir deste conflito, a corporação 
ganhou consciência de sua importância para a nação 
e assumiu o ideal de “salvador da pátria”. Os políticos 
denominados de “casacas” criticaram esta nova 
postura do exército que eram os “fardados”. Assim, os 
jovens oficiais apoiados em um ideário positivista 
criticou a monarquia e se aproximaram de ideias 
republicanas. A politização de parte do exército foi 
fundamental para derrubar a monarquia e implantar a 
República. Vale afirmar que os dois primeiros 
presidentes do Brasil República foram militares. As 
proposições [A], [B], [C] e [E] estão incorretas. Não 
havia unidade entre o exército. Não ocorreram 
rebeliões republicanas nas últimas décadas do 
império. Não havia um projeto militar de implantar uma 
ditadura, o próprio Deodoro era monarquista. A 
proclamação da República não foi obra dos civis e sim 
dos militares.   
 
Resposta da questão 31: 
 [B] 
 
O pintor Victor Meirelles pertence à Escola Romântica 
de Pintura. Um dos principais admiradores de sua 
obra foi o Imperador Pedro II, que se tornou seu 
mecenas em um projeto de construção da identidade 
nacional através de símbolos da nossa origem, como 
a figura dos indígenas. O quadro Moema, acima 
retratado, enquadra-se nesse contexto.   
 
Resposta da questão 32: 
 [B] 
 
O fim do tráfico intercontinental, promovido pela Lei 
Eusébio de Queiróz, possibilitou um deslocamento 
do capital da exportação do café da compra de 
escravos para o incentivo à industrialização, o que 
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promoveu um maior desenvolvimento industrial no 
país.   
 
Resposta da questão 33: 
 [C]  
 
O modelo federalista – adotado, por exemplo, pelos 
EUA após a Independência, e parcialmente adotado 
pelo Brasil durante o Segundo Reinado – dava aos 
Estados certa autonomia governamental, sem 
ingerência do Estado Central. A frase “administrar-se-
ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais 
se atingirá de outra sorte” demonstra esse ideal.   
 
Resposta da questão 34: 
 [B] 
 
A questão deve ser respondida a partir da 
interpretação das imagens fornecidas. Na primeira, D. 
Pedro I aparece no "ato" da Independência, rodeado 
de brasileiros, numa clara demonstração de "liderança 
popular", ainda que nossa Independência não tenha 
sido um movimento do povo. Na segunda imagem, D. 
Pedro II aparenta calma e tranquilidade, denotando a 
"estabilidade política" pela qual seu governo passava.   
 
Resposta da questão 35: 
 [B]  
 
O período que se seguiu a proclamação da 
independência foi marcado por um conjunto de 
conflitos e denominado de “guerras de 
independência”. A cultura social foi marcada 
historicamente pela ideia de que a Independência do 
Brasil foi pacífica, desprezando as lutas das 
populações urbanas e das elites agrárias regionais, 
destacando-se as províncias do norte (nordeste) do 
Brasil. Tais conflitos se deram pela resistência de 
militares e mercadores lusitanos, contrários à 
Independência, e, em diversas casos, a vitória ocorreu 
com a ajuda de mercenários.   
 
Resposta da questão 36: 
 [E] 
 
O Poder Moderador dava a d. Pedro I a prerrogativa 
de intervir nos demais três poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário). Tal poder dava ao imperador, 
na prática, todo o poder político do Brasil 
independente.    
 
Resposta da questão 37: 
 [C]  
 
A maior ou menor centralização não está vinculada 
diretamente à expansão das forças de produção. De 
fato, o Imperador controlava a vida política, pois tinha 
em suas mãos os poderes Executivo e Moderador, 
mas não é possível dizer que se opunha “ao sistema 

eleitoral”; as eleições para o legislativo ocorriam 
normalmente. O movimento abolicionista e a oposição 
de setores religiosos ao Império enfraqueceram o 
poder imperial.  
A fundação do Partido Republicano procurou aglutinar 
as forças que defendiam o federalismo, ou seja, maior 
autonomia para as províncias, em detrimento do poder 
central.   
 
Resposta da questão 38: 
 [A] 
 
Diversos fatores contribuíram para a substituição do 
trabalho escravo, principalmente após 1870, quando 
do fim da Guerra do Paraguai. Tradicionalmente, a 
historiografia dá maior destaque às pressões 
realizadas pela Inglaterra – iniciadas desde 1810 – no 
meio do exército, (influenciado pelos ideais 
positivistas), entre jornalistas e intelectuais e, ao 
mesmo tempo, dá pouco destaque às ações dos 
próprios escravos, com suas fugas e confrontos com 
os capitães do mato. Ao mesmo tempo o governo 
brasileiro iniciara uma política de incentivo a vinda de 
imigrantes, grande parte concentrada na lavoura 
cafeeira de São Paulo.   
 
Resposta da questão 39: 
 [C] 
 
A partir da vigência da Lei Eusébio de Queiroz, em 
1850, os cafeicultores brasileiros começaram a sofrer 
com a diminuição da mão de obra escrava negra no 
Império. O governo, então, decidiu subsidiar a vinda 
de trabalhadores imigrantes europeus para 
trabalharem nas lavouras de café do Brasil.   
 
Resposta da questão 40: 
 [C] 
 
A partir do texto, fica clara a opinião de Joaquim 
Nabuco: "é no Parlamento, e não em fazendas ou 
quilombos do interior, nem nas ruas e praças das 
cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da 
liberdade".   
 
 
 


