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FRENTE 1 – HISTÓRIA INTEGRADA

■   Módulo 9 – Economia e 
Sociedade Colonial

1)     Os escravos serão utilizados nos mais diversos ofícios: na

lavoura, nos afazeres domésticos, manufaturas e até como

trabalhadores arrendados, como boticário, ou prostitutas –

conhecidos como “negros de ganho”. Em quase todo lugar

poderia se encontrar um escravo negro trabalhando ou

servindo, formando a base da mão de obra colonial.  

        Resposta: C   

2)     Para evitar o conflito com a produção canavieira no litoral, a

pecuária irá se expandir para o sertão nordestino, ocupando

o território brasileiro. Principalmente o vale do Rio São

Francisco, onde um número reduzido de famílias controlava

as grandes criações de gado. A pecuária sempre foi uma

atividade econômica complementar, voltada para o mercado

interno: abastecia as fazendas de açúcar no Nordeste ou as

regiões auríferas.  

        Resposta: D

3) Dentre os direitos reservados aos donatários estava a divisão

da sua capitania hereditária em sesmarias, em que diversos

colonos auxiliariam na ocupação e produção da terra. 

        Resposta: B

4)     A afirmativa III está incorreta, pois as filhas também tinham

direito, sim, sobre a herança da família paterna, o que

acarreta va na união das propriedades, formando latifúndios

ainda maiores.

        A alternativa IV está incorreta, pois o morgadio, com o qual o

primogênito controlava todas as terras, nunca se estabeleceu

de fato no Brasil, por causa da grande quanti da de de terra

disponível na colônia. Normalmen te os demais filhos acaba -

vam ocupando essas terras adjacen tes e expandindo o

perímetro do latifúndio central, fortalecendo o domínio das

grandes famílias fundiárias.

        A alternativa V está incorreta, pois os escravos faziam parte

constante da vida no engenho. Principalmente os negros da

casa, escravos responsáveis pelos afazeres domésticos e

supervisão dos filhos do senhor-de-engenho. 

        Resposta: A

5)     A região vicentina prosperarara com o ciclo do ouro, forne -

cendo insumos agrícolas, e com o comércio de muares.

        Resposta: E

6)     A proposição II é incorreta, porque a colonização da América

obedeceu aos princípios da política econômica mercantilista

— a qual não era liberal, mas intervencionista.

        Resposta: C

7)     A pecuária no período colonial constituiu-se como uma

atividade econômica secundária, auxiliar e complementar:

abastecia as fazendas do Nordeste ou as necessidades da

mineração, com força motriz, couro, charque e outros

substratos, ou seja, era voltada para o mercado interno.  

        Resposta: D

8)     Estabelecendo-se que os muares (assim como equinos,

ovinos, caprinos e suínos) devem ser considerados como

“gado” — e não apenas os bovinos e bubalinos —, a pecuária

foi uma importante atividade subsidiária no Brasil Colônia,

tanto em apoio à economia açucareira como à atividade

mineradora. No primeiro caso, desenvolveu-se no Sertão

Nordestino e no Vale do São Francisco; no segundo,

principal- mente no Rio Grande do Sul.

        Resposta: D

9)     Ambos os textos tangem na questão da fome provocada pelo

uso da terra para a monocultura voltada ao mercado externo.

        Resposta: E

10)   A produção açucareira seguia o modelo do plantation:

latifún dios escravistas de monocultura voltados para o

merca do externo. A produção do açúcar era altamente

rentável para Portugal, que abastecia o mercado europeu. 

        Resposta: B

11)   Mesmo com a introdução da mão de obra escrava negra e as

proibições da Coroa, a escravidão indígena ainda foi

praticada, em intensidade variada, ao longo da história

colonial. 

        Resposta: C 

12)   No século XVII, o Brasil consolidara sua posição como a mais

lucrativa possessão do Império Lusitano. Como a economia

da colônia se alicerçava na produção açucareira escravista, o

tráfico negreiro adquiriu enorme importância – até mesmo

por se constituir em relevante fator da acumulação primitiva

de capitais na metrópole. Esse intenso intercâmbio entre a

América Portuguesa (Brasil) e as colônias lusas da África fez

do Atlântico Sul uma importantíssima zona de comércio,

dominada por Portugal desde o Tratado de Toledo, firmado

com a Espanha em 1480.

        Resposta: A

13)   Nos sobrados, casa com dois ou mais andares, normalmente

no último andar se encontrava a cozinha; no andar abaixo, os

quartos e salas; na altura do chão, normalmente, um armazém

ou loja e, no porão, o depósito e a senzala. 

        Resposta: A

14)   O fator decisivo para que a escravidão africana superasse a

indígena no Brasil Colonial foram os elevados ganhos propor -

cio nados pelo tráfico negreiro tanto para os que o praticavam

como para a própria Coroa Portuguesa. Quanto à defesa dos

índios feita pelos jesuítas, seu peso foi apenas relativo, dada
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a frequência com que colonos e inacianos conflitavam a

respeito dessa questão. Finalmente, é questio nável

considerar que a expansão da produção açucareira, na

passagem do século XVI para o  XVII, tenha exigido um fluxo

regular de escravos africanos, pois foi exatamente em 1601

que teve início o bandeirismo de apresamento, cujo objetivo

maior era fornecer escravos índios para a lavoura açucareira.

        Resposta: B

15)   Questão formulada de maneira indutiva, pois parte de um

caso específico para tirar uma conclusão geral. Não obstante,

o texto deixa claro que o fato de alguém não possuir escravos

era indício, no Brasil Colônia, de baixo status social.

        Resposta: D

16)   a)  Entre os elementos responsáveis pelo maior sucesso da

explo ração da cana-de-açúcar em Pernambuco, encontra -

mos: o solo de massapê, a maior proximidade geográfica

com Portugal e a utilização de mão de obra escrava

africana.

        b) Gilberto Freyre, ao mencionar “tendências mais ou menos

aristocráticas” na sociedade canavieira, está se referindo

à concentração fundiária, ao caráter excludente de uma

sociedade pautada no escravismo e na imobilidade social.

17)   Os quilombos buscavam reconstruir uma vila africana na

colônia americana. Com o predomínio da cultura Iorubá, os

moradores produziam de forma coletiva o seu alimento e

mantinham algumas trocas com comunidades vizinhas.

        Resposta: C 

18)   O texto refere-se à segunda invasão holandesa do Brasil

Colônia, entre 1630 e 1654, promovida pela Companhia das

Índias Ocidentais (WIC). Na época, a capitania de

Pernambuco era o principal centro produtor de açúcar, razão

pela qual se tornou o principal alvo dos comerciantes

holandeses depois da frustrada invasão da Bahia em 1624. 

        Resposta: C

19)   Com efeito, as lutas contra o invasor holandês desarticu la -

ram os engenhos produtores de açúcar, tornando-se,

portanto, um dos elementos explicativos da formação de

quilombos no Nordeste colonial. Palmares, um aglomerado

de núcleos de fugitivos, não era formado apenas por

escravos negros mas sim por mulatos, indígenas, mestiços e

brancos marginalizados.

        Resposta: C  

20)   A alternativa se explica por si mesma. Deve-se apenas

observar, para esclarecimento, que o texto de Rui Guerra e

Chico Buarque foi escrito num contexto de oposição ao

regime militar brasileiro e seus valores, que enfatizavam a

visão tradicionalista e ufanista de nossa História. O Visconde

de Porto Seguro representa esse mesmo pensamento

tradicional, inserido na estrutura conserva dora do Segundo

Reinado. Já Pedro Calmon – um historiador do século XX –

demonstra uma visão mais objetiva a respeito do persona -

gem Calabar.

        Resposta: E

21)   Para garantir a produção de açúcar os holandeses fizeram

diversos acordos com os latifundiários da colônia, como, por

exem plo, perdoar dívidas, fazer empréstimos a juro baixo e

forne cimento de mão de obra negra em pagamentos parcela dos.

        Resposta: E

22)   As afirmações fazem um resumo das principais consequên -

cias da União Ibérica sobre as possessões americanas

portuguesas.

        Resposta: E 

23)   Após o fim da União Ibérica, no Período Pombalino, Portugal

centralizou a administração das colônias com a criação do

Conselho Ultramarino. Assim, aumentou significativamente o

controle sobre suas possessões.

        Resposta: B

24)   A alternativa (16) é falsa, pois os espanhóis não estavam

interessados nas possessões portuguesas. As colônias

espanholas  eram muito mais rentáveis, com a produção de

ouro e prata na região de Potosí. E, depois da União Ibérica,

a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro . 

        Resposta: V; V; V; V; F.

25)   a)  A criação pelos franceses de uma colônia na Baía de Gua -

nabara, com o nome de “França Antártica”, baseou-se em

quatro fato res: o não reconhecimento do Tratado de

Torde   si  lhas, assinado entre Portugal e Espanha;

desguarne ci men to do litoral brasileiro por parte dos

portugueses; in te resse francês em estabelecer na América

um empreen di mento colonial mercantilista; instalação, na

França Antártica, de um refúgio para os hugue notes

(calvinistas franceses).

        b) Criação da “França Equinocial” no Maranhão. Essa tenta -

tiva francesa de fixação na América se insere no contexto

da rivalidade franco-espanhola durante a União Ibérica,

tinha uma relação estratégica com a eventual ocupação

da foz do Ama zonas e se caracterizou pela efemeridade,

pois durou apenas três anos (1612-15).

26)   A União Ibérica (1580-1640) fez com que Portugal rompes se

relações com a Holanda, a qual até então comercia li za va o

açú car brasileiro, mas se encontrava em guerra com a Espa -

nha. Em consequência, a Com pa nhia das Índias Ocidentais,

formada por capitais ho landeses, atacou o Nordeste  Brasi lei -

ro, principal região produtora de açúcar. Durante a domina -

ção holandesa em Pernambuco, ocorreu a adminis tração de

Maurício de Nassau (1637-1644), o qual trouxe para o Brasil o

pintor Frans Post, autor da tela reproduzida na prova.

        Resposta: B

27)   a)  Portugal teria acesso aos recursos econômicos proporcio -

nados pelas colônias espanholas; a Espanha, por sua vez,

se beneficiaria com o comércio das colônias portuguesas

na África, nas Índias e também na América (Brasil).

        b) Crença dos portugueses na futura libertação de seu país

em relação ao domínio espanhol, a qual seria realizada

pelo rei D. Sebastião. Este não teria morrido em luta

contra os mouros na África: teria apenas desaparecido,

mas voltaria para libertar Portugal e restaurar a felicidade

do Reino.
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■   Módulo 10 – Economia e 
Sociedade Colonial

1)     a) Ao bandeirante paulista.

        b) À estagnação da região de São Vicente, que na época tinha

pouca importância econômica para a metrópole. Como a

po pu lação vicentina vivia de forma precária, dedicando-se

à agricultura de subsistência, a penetração no sertão

apresentou-se como a única alternativa econômica viável,

primeiro por meio da caça ao índio e, depois, pela busca de

metais preciosos.   

2)     A localização das fortificações assinaladas no mapa mostra

claramente que elas circundam a área da Bacia Amazônica

que os portugueses tencionavam controlar. Nesse contexto,

a posição das fortificações, situadas nos limites do território

em que se praticava a coleta das “drogas do sertão”,

destinava-se a repelir pos síveis ataques dos espanhóis ou

dos franceses (estes últimos na região do Amapá).

        Resposta: A

3)     As bandeiras, que buscavam tanto índios quanto metais

preciosos, seguiam o curso de rios e foram responsáveis pelo

mapeamento e interiorização do território portu guês na

América.

        Resposta: B

4)     A busca por ouro e metais preciosos sempre interessou a

metrópole. As entradas eram expedições oficiais financiadas

pela Coroa Portuguesa, já as bandeiras eram particulares

tanto procurando metais preciosos como escravos fugidos ou

índios para serem escravizados. 

        Resposta: C 

5)     A demanda por mão de obra escrava não conseguia ser

atendida pelo tráfico africano, pois a Holanda contro lava

algumas possessões portugue sas na África. A solução foi o

apresamento indígena, que se tornou uma atividade lucrativa

para os bandeirantes. 

        Resposta: B

6)     O Quilombo dos Palmares foi uma das maiores e mais

conhecidas comunidades de escravos  fugidos. Sua estrutura

tentava reconstruir uma vila africana na colônia americana.

Com o predomínio da cultura Iorubá, os moradores produ -

ziam de forma coletiva o seu alimento e mantinham algumas

trocas com comunidades vizinhas. A resistência foi minada

ao longo do tempo e o quilombo só caiu quando o

bandeirante Domingos Jorge Velho conseguiu transportar

canhões para a linha de combate.      

        Resposta: D 

7)     a)  Os bandeirantes foram desbravadores de florestas e,

como tal, ultrapassaram o Meridiano de Tordesilhas,

contri buindo decisi va mente para expandir o território

brasileiro no Sul e no Centro-Oeste.

        b) Dois ciclos bandeirísticos foram terrivelmente danosos

para as populações indígenas: o bandeirismo de apresa -

men to, voltado para a escravização de nativos, no qual os

paulistas destruíram missões jesuíticas espanho las e

capturaram ou mataram centenas de milhares de índios; o

bandeirismo de contrato, no qual os bandeiran tes, embo -

ra direcionados principalmente contra os quilombos,

também atuaram no extermínio de tribos que se

opunham ao avanço da pecuária no sertão do Nordeste.

8)     a)  Reconhecimento do domínio português sobre as terras

ocupa das a oeste do Meridiano de Tordesilhas com base

no princípio jurídico romano do uti possidetis; no Sul,

cessão da Colônia do Sacramento à Espanha, em troca dos

Sete Povos das Missões, que seriam entregues a Portugal.

        b) A resistência dos jesuítas espanhóis contra a cessão dos

Sete Povos a Portugal serviu de pretexto para Pombal,

ministro de D. José I, acusar os jesuítas portugueses de

conivência com seus correligionários, no projeto de criar

um Império Jesuítico na América do Sul. Daí a decisão

pombalina de expulsar os jesuítas de Portugal e colônias.

9)     O bandeirismo paulista, em suas fases de apresamento e de

busca de minerais preciosos, contribui para a expansão

territorial brasileira no Período Colonial: no primeiro caso,

destruindo as missões jesuíticas espanholas instaladas no Sul;

no segundo, penetrando no Centro-Oeste e lá estabelecendo

núcleos de povoamento voltados para a mineração.

        Resposta: C

10)   A Amazônia foi ocupada pela atividade extrativista das

chama das “drogas do sertão”, destacando-se a coleta do

urucum, da castanha e de diversas plantas medicinais,

utilizando a mão de obra indígena aldeada em missões.

        Resposta: A

11)   O algodão foi nosso principal produto de exportação durante

o chamado “Renascimento Agrícola”, pois seu concorrente

norte-americano não satisfazia plenamente a demanda da

indústria têxtil inglesa. Quando, porém, os algodoais dos

Estados Unidos alcançaram o Baixo Mississipi, o produto

brasileiro entrou em declínio.

        Resposta: A

12)   A figura do bandeirante ganhou ares míticos durante a cha -

mada Revolução Constitucionalista de 1932. Responsá veis

pela descoberta do ouro na região das Gerais, o bandeirante

personifica a bravura do explorador.

        Resposta: D

13)   Com a crise econômica pós União Ibérica e a concorrência do

açúcar das Antilhas, a Coroa Portuguesa buscou novas fontes

de riqueza, como metais preciosos, incentivando as entradas

e bandeiras. A interiorização seria inevitável, uma vez que

não foi encontrado ouro na região litorânea e, com a

descoberta, houve uma rápida ocupação.

        Resposta: D

14)   Embora decadente, a aristocracia olindense detinha ainda o

controle da política e da administração na capitania, não

vendo com bons olhos a emergente burguesia mercantil do

Recife, da qual era devedora. Os comerciantes recifenses,

sem espaço na Câmara Municipal de Olinda, reivindicaram e

conseguiram a criação da sua própria Câmara Municipal.

Então, o conflito eclodiu.

        Resposta: A
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15)   A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os senho res-de-

engenho de Olinda e os comerciantes portugue ses de Recife,

quando Recife foi elevado à categoria de vila. Já a Revolta de

Vila Rica, também conhecida como Revolta de Felipe dos

Santos, principal líder, ocorreu na região de Minas Gerais, em

virtude da criação das Casas de Fundição, que intensificavam

o fisco português sobre o ouro. 

        Resposta: D

16)   A Companhia de Comércio do Estado do Maranhão causou

uma série de insatisfações com os fazendeiros: não manti nha

uma periodicidade, comprava o algodão e produtos por preço

baixo e vendia produtos de qualidade inferior por preços

elevados; no entanto a maior crítica foi o fato de não conse -

guir abastecer a necessidade de mão de obra escrava

africana, forçando os fazendeiros a escravizar indígenas e

entrar em conflito com a Companhia de Jesus. Esses fatores

causaram a Revolta dos Irmãos Beckman, uma das principais

famílias da região. 

        Resposta: A   

17)   1)  A utilização da mão de obra escrava na exploração das

lavras, entendidas como a grande empresa da mineração.

Ao se esgo tarem as lavras, ocorria eventualmente a

atuação dos fais ca dores ou garimpeiros – homens livres

desprovidos de recur sos.

        2)  A sociedade mineradora, ao contrário da açucareira, foi

marcada por uma relativa alteração, especialmente nas

camadas mais bai xas. Na sua complexidade, são

encontrados brancos pobres, mulatos e negros forros,

atuando em várias atividades correlatas à extração

aurífera, quebrando de certa forma a rigidez hierár quica,

sem alterar, contudo, a estrutura escravista de produção.

18)   a) A exploração diamantífera era o estanco (monopólio régio)

e, por isso, impedia-se a presença de particulares na área,

ao contrário do que ocorria na região aurífera. Com a

criação do Distrito Diamantino, Portugal garantia o controle

absoluto da exploração, assegurando também o monopólio

mundial do comércio diamantífero.

        b) Inicialmente, a Coroa arrendou sua exploração a

particulares – daí a figura do contratador. Constatadas as

fraudes e os desca mi nhos das pedras, o governo português

instituiu a Real Extra ção dos Diamantes, tomando para si a

tarefa de explorar diretamente a extração diamantífera.

19)   O Barroco Brasileiro, desenvolvido no século XVIII, principal -

mente em Minas Gerais, diferenciou-se de seu congênere

europeu não só por sua ocorrência tardia, mas também por

suas peculiaridades artís ticas. Reduzido no Brasil Colonial

quase exclusiva mente à arte sacra, exerceu, sobre a

religiosidade dos fiéis, uma influência significativa, tanto pela

dramati ci dade de suas imagens como pelo esplendor dos

interiores das igrejas.

        Obs.: O Barroco Brasileiro não deve ser confundido com o

Rococó, que floresceu na Europa durante o século XVIII,

e apresentava uma delicadeza de formas e profusão de

detalhes que não estiveram presentes na arte brasileira

da época.

        Resposta: A

20)   A Guerra dos Emboabas eclodiu após a descoberta do ouro

nas Gerais, em virtude de uma série de conflitos entre os

vicentinos (paulistas) e os forasteiros, principalmente

portugueses, que foram beneficiados pela Coroa. 

        Resposta: C

21)   A região mineradora ajudou na integração das diversas

regiões do Brasil, fomentando um comércio e mercado

interno: o Nordeste fornecia escravos e o Sul, charque.

        Resposta: E

22)   A relação entre Portugal e a colônia brasileira mudou entre o

ciclo do açúcar e o da mineração. Durante o primeiro ciclo

econômico a forma de enriquecimento da metrópole dependia

do comércio, da compra e venda do açúcar, o que beneficiava

em parte a colônia. Já na mineração, uma das formas de

obtenção da riqueza era a cobrança de impostos, para tanto a

metrópole incentivou a produção de ouro, criou diversos

tributos e fiscalizou rigidamente a sonegação e o contrabando.  

        Resposta: E

23)   A decadência da atividade açucareira não foi causada pela

mineração, mas sim pela concorrência com o açúcar das

Antilhas, gerada pela Holanda, a partir da segunda metade

do século XVII. Buscando novos recursos, Portugal passa a

incentivar bandeiras e entradas, que resultaram na

descoberta de ouro no interior da colônia. 

        Resposta: D

24)   Alternativa escolhida por eliminação, pois o texto de Antonil

– até por se referir a “reinos estranhos”, no plural – não

permite afirmar que a Inglaterra seria a única beneficiária do

ouro brasileiro; aliás, o autor sugere que o desvio do metal

precioso poderia ser consequência de contrabando. Ademais,

o Tratado de Methuen é apenas o fato mais notório da grande

dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra,

dependência essa que remontava ao primeiro empréstimo

feito por Londres a Lisboa em 1641, logo após a Restauração.

        Resposta: B

25)   a)  Economia baseada na mineração, crescimento do

mercado interno colonial e deslocamento do eixo

econômico bra si leiro do Nordeste para o Centro-Sul.

        b) Trata-se do chamado “Barroco Mineiro”, caracte rizado

pela simplicidade externa das construções, contrastando

com a suntuosidade dos interiores. Esse estilo manifes -

tou-se principalmente na arte sacra, refletindo a forte

influência da Igreja no Período Colonial. 

26)   A frase faz uma referência à dependência econômica de

Portugal em relação à Inglaterra. O tratado de Methuen era

extremamente desvantajoso para Portugal, que utilizava o

ouro brasileiro para balancear as suas economias. 

        Resposta: B

27)   Desde o século XVI, quando da implantação da produção

açucareira, o tabaco (produzido especialmente no Recôncavo

baiano) servia de moeda de troca por escravos nas feitorias

da África. Entretanto, no século XVIII, com a necessidade de

um número cada vez maior de braços escravos para a

exploração aurífera, a produção de fumo consequentemente

aumentou para a prática do escambo.

        Resposta: C 
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28)   Mera interpretação de texto, mostrando que apenas uma

pequena fração da sociedade colonial beneficiou-se com a

mineração. E, embora o trecho transcrito somente explicite a

transferência de quase todo o ouro para a metrópole – onde

era dispendido para fins variados –, a referência à “fome”

pressupõe uma carestia no preço dos alimentos. Entretanto,

ficou omissa alguma referência à pesada tributação imposta

sobre a capitania.

        Resposta: D   

29)   Uma das medidas marcantes da administração pombalina,

dentro do chamado despotismo esclarecido, foi a expulsão

dos jesuítas de Portugal e do Brasil, ao mesmo tempo em que

se laicizava o ensino.

        Resposta: D

30)   Para o sucesso da Coroa na colônia, a cooperação indígena

foi fundamental. Ao proibir a escravidão indígena, Pombal

deu continuidade ao projeto de civilizar o nativo e cooptá-lo

para fazer parte do projeto maior de colonização. 

        Resposta: E

31)   Em relação ao Brasil, Pombal adota uma política centralista e

intervencionista, com  criação do Conselho Ultramarino, que

centraliza a administração das colônias, e as Companhias de

Comércio, que monopolizam os mercados.

        Resposta: D

32)   Pombal, buscando maior controle da coroa sobre as posses -

sões, expulsou a Companhia de Jesus do Brasil, pois os

jesuítas tinham diversas nacionalidades e eram fiéis ao papa,

e não à metrópole. 

        Resposta: D

33)   a)  Maior rapidez na divulgação de ideias e conhecimentos.

        b) No período citado, a cultura letrada restringia-se ao clero

e à elite proprietária e burocrática da colônia; as obras

literá rias disponíveis vinham sobretudo de Portugal,

havendo certa penetração de obras francesas no século

XVIII; a cultura literária no Brasil era dificultada pela

inexistência de imprensa; o ensino era controlado pelos

jesuítas até sua expulsão, em 1759; os principais nomes

da literatura do período são Gregório de Matos, no século

XVII, e os poetas do Arcadismo Mineiro, no século XVIII.

■   Módulo 11 – Independência 
dos Estados Unidos e
Guerra de Secessão

1)     a)  Colonização de povoamento, com economia introvertida

baseada na pequena propriedade, na policultura e no

trabalho livre.

        b)  Porque as colônias tinham administrações separadas e, no

caso da colonização de povoamento, gozavam de uma

autono mia que, após a independência, foi estendida a

todos os estados-membros da União, graças ao estabeleci -

mento de uma fede ração.

2)    O principal motivo do êxodo puritano foi a procura de uma

região onde se pudesse ter uma liberdade religiosa, fugindo

dos conflitos religiosos que ocorriam na Inglaterra.

        Resposta: C

3) Nova York, antiga Nova Amsterdã, foi uma colônia fundada

por holandeses. O território do Mississippi pertence,

atualmente, aos EUA.

        Resposta: A

■   Módulo 12 – O Processo de
Independência da América

1) A Conjuração Baiana teve um profundo caráter social, pela

parti cipação de brancos pobres, soldados, alfaiates, artesãos,

mulatos e negros alforriados. Organizados pela Maçonaria,

os cons piradores eram republicanos convictos, defendiam a

igualdade so cial e racial, com o fim de todos os privilégios.

2)     À falta de heróis que tivessem marcado a Proclamação da

Repú blica (um episódio incruento e pouco impactante), os

dirigentes do novo regime recorreram à figura de Tiradentes

para criar um símbolo republicano que fosse, simultanea -

mente, cidadão, patriota, cristão e mártir. Aliás, foi nesse

sentido que Pedro Américo, na tela Execução de Tiradentes,

criou para o personagem (de quem não existiam retratos) um

visual que o aproximava de Jesus Cristo.

        Resposta: E

3)     A Inconfidência Baiana foi um movimento de caráter popular

que defendia a igualdade racial.

        Resposta: D

4)     Resposta: B

5)     a)  Conjuração/Inconfidência/Conspiração Baiana ou dos

Afaiates. Objetivos Gerais: independência, sob a forma

repu bli cana de governo, abolição da escravidão e igualda -

de de direitos, sem discriminação racial. Participaram dela

os segmentos populares, incluindo artesãos, soldados,

escra vos e algumas mulheres.

        b)  Revoluções Norte-Americana (1776) e Francesa (1789).

Ambas se basearam nas ideias filosóficas e políticas do

Iluminismo (ou Ilustração), cujos aspectos mais significa ti -

vos eram o racionalismo, o liberalismo e a igualdade jurí -

dica entre os cidadãos.

        c) Na Inconfidência Mineira, o único réu executado foi

Tiraden tes, por não fazer parte da classe dominante — a

qual pertenciam os demais envolvidos, entre eles quatro

padres. Na Conjuração Baiana, o maior rigor das

sentenças se explica pelo fato de os implicados serem

pessoas dos estratos mais humildes da população.

6)     Resposta: B

7)     As alternativas resumem os principais acontecimentos

durante o Período Joanino.  

        Resposta: Todas Verdadeiras
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8)     As indústrias manufatureiras brasileiras não conseguiram

competir com os produtos industrializados ingleses, que

eram mais baratos e de melhor qualidade. 

        Resposta: D

9)     a)  A transmigração da Família Real Portuguesa para o Brasil,

acompanhada da Abertura dos Portos (1808).

        b)  Porque esses elementos promoveriam o desenvolvimento

da colônia, incompatibilizando-a com a exploração mer can -

 tilista realizada pela metrópole. Além disso, a presença da

imprensa, de universidades e fábricas contri buiria para o

progresso da colônia e criaria condições para sua indepen -

dência – o que obviamente não convinha a Portugal.

10)   A Revolução Pernambucana de 1817, ocorrida no quadro dos

movimentos emancipacionistas latino-americanos do início

do século XIX, objetivava implantar uma república indepen -

dente em Pernambuco. E, embora conduzida pelas classes

dominan tes, contou com o apoio dos setores populares. 

        Obs.: a alternativa  a não pode ser inteiramente descartada, pois

o movimento de 1817 pretendia de fato separar Pernambuco do

Reino Unido criado em 1815; além disso, o antilusitanismo foi

uma tônica presente nas principais insurreições lá ocorridas,

desde a Guerra dos Mascates (1710-12) até a Revolução Praieira

(1848-49), passando pela Revolução de 1817 e pela Confede -

ração do Equador em 1824.

        Resposta: D  

11)   Embora o comando da questão generalize a ocorrên cia de

“conflitos raciais” resultantes das aspirações alimentadas por

escravos negros e mestiços pobres, sob a influência dos

acontecimentos do Haiti, tratava-se de uma insatisfação

sobretudo latente – irrompida em raros momentos, como se nota

na Conjuração Baiana  de 1798 e na Revolta dos Malês de 1835.

        Resposta: A

12)   Ao deixar o Rio de Janeiro em 1821 para retornar a Portugal,

D. João VI nomeou o príncipe herdeiro D. Pedro regente do

Brasil. D. Pedro foi instrumentalizado pela elite agrária

brasileira, dentro do processo da independência, para atender

aos interesses conservadores da classe dominante pela via

monárquica, sem alterar a estrutura socioeconômica do País.

        Resposta: A

13)   Sendo o processo de independência conduzido pelas forças

conservadoras, o resultado seria a manutenção de uma

estrutura calcada na exclusão econômica, política e social das

camadas mais humildes. 

        Resposta: C

14)   A alternativa evidencia que a concretização da autonomia

política de 1822 coroou  uma autonomia econômica do Brasil

que vinha se desenhando desde os acontecimentos de 1808,

com a abertura dos portos às nações amigas.

        Resposta: C

15)   Sob o pretexto de não obedecer à autoridade do rei francês,

os co lonos da América espanhola constituíram as Juntas

Governativas e se declararam independentes da metrópole.

        Resposta: C

16)   O enunciado esclarece que os Estados atualmente existentes

na América, Ásia e África se baseiam em modelos europeus,

ainda que adaptados às condições de cada continente. Essa

influência europeia deriva dos dois grandes momentos do

colonialismo empre endido pelas potências do Velho Mundo:

o primeiro durante a Idade Moderna e o segundo já na Época

Contemporânea.

        Resposta: B

17)   Com efeito, a expansão napoleônica e o enfrentamento

contra a Inglaterra se refletem no processo de independência

da América, já que os colonos não aceitariam um rei no trono

espanhol colocado por Napoleão Bonaparte,  o que vai levar

às lutas pela emancipação no continente americano.

18)   A resposta escolhida  esclarece que, apesar de ter se livrado

da opressão metropolitana, novos atores surgiram,

impedindo a formação de uma América Hispânica forte e

verdadeira mente independente.

        Resposta: C

19)   Apesar do pensamento iluminista permear o processo de

independência do continente americano, no Brasil pós-inde -

pen dência, a Monarquia foi o regime adotado, ao contrário

do restante do continente, pois unia as forças conservadoras

brasileiras, garantindo a unidade nacional, e ao mesmo

tempo impedia que as camadas populares pudessem chegar

ao poder.

        Resposta: C

20)   Aquisição de uma identidade nacional americana, reação

contra a opressão metropolitana, pretensão da aristocracia

criolla em alcançar o poder político (rivalizando com os

chapetones), influência da ideologia liberal-iluminista, exem -

plos das Revoluções Norte-Americana e Francesa e interesse

da Inglaterra em quebrar o exclusivo metropolitano espanhol

– devendo-se entender todos esses fatores no quadro das

crises do Antigo Regime e do Sistema Colonial, ligadas à

consolidação do capitalismo advinda da Revolução Industrial.

21)   Diferentemente do Brasil, na América Espanhola  o sonho de

uma América livre e independente contou com  a

participação das camadas populares na luta contra a

metrópole espanhola.

        Resposta: D

■   Módulo 13 – Primeiro Reinado

1)     Situação esta derivada da “Abertura dos Portos às Nações

Amigas”, que privilegiava a entrada de produtos ingleses no

Brasil, o que efetivamente contribuíra para o rompimento do

Pacto Colonial Brasil-Portugal.

        Resposta: D

2)     As afirmativas contemplam as resoluções sobre a formação

política do Estado Nacional brasileiro, a partir da

Constituição outorgada por D. Pedro I em 1824.

        Resposta: E

6 –



3)     Conhecimento factual acerca da revolta em Pernambuco

(Confederação do Equador) que eclodiu logo após a outorga

da Constituição de 1824, que assegurava plenos poderes a D.

Pedro I, inclusive com a criação do 4.° Poder, o Moderador.

        Resposta: A

4)     a)  São Paulo: predomínio da agricultura canavieira, as so -

 ciada à produção de gêneros alimentícios como milho,

feijão, arroz e mandioca. Rio de Janeiro: pre domínio do

comércio, dada a importância de seu porto.

        b)   São Paulo era capital provincial, enquanto o Rio de Janeiro

era a capital do Império (e, portanto, o centro de todas as

decisões políticas). Cultural mente, o Rio se destacava

como o grande centro, não só por suas instalações (teatro

e biblioteca, entre outras), mas também por sua preemi -

nên  cia político-social e por ser o principal ponto de contato

do Brasil com as influências cultu rais estrangeiras. Quanto

a São Paulo, seu am biente cultural acanhado e provinciano

somente começou a se modificar justamente em 1827, com

a criação dos cursos jurídicos do Largo de São Fran cisco.

5)     Logo após a independência do Brasil, D. Pedro I buscou o

reco nhecimento internacional, o que aconteceu respec -

tivamen te com Estados Unidos, mediante a Doutrina

Monroe; Portugal, a partir de indenização; e Inglaterra, a

partir da renovação dos Tratados de 1810.

        Resposta: D  

6)     A Independência do Brasil foi feita pela elite agrária dentro de

uma perspectiva conservadora que pre servasse a ordem

aristocrático-latifundiário-escravista e mantivesse as massas

à margem do processo político. Por essa razão, a solução

monárquica atenderia aos interesses em jogo e preservaria a

unidade territorial do País, já que a escolha de um príncipe

para a chefia do Estado inviabilizaria a disputa do poder por

eventuais preten dentes dispostos à guerra civil.

7)     As atribuições exercidas pelo monarca, a partir da

Constituição de 1824, estavam definidas a partir dos Poderes

Executivo e Moderador, por ele acumulados.

        Resposta: C

8)     O texto faz referência à organização do Estado nacional

brasileiro, em sua origem, quando, diante da possibilidade de

sofrer restrições políticas, D. Pedro I fechou a Constituinte de

1823 e outorgou a Constituição de 1824. Esse fato desenca -

deou uma reação no norte do Império conhecida como

Confederação do Equador, que contrariava o autoritarismo

do imperador e a quebra do pacto político com as elites.

Obs.: Não se trata de absolutismo, uma vez que, havendo

uma Constituição, o termo mais aplicável seria autoritarismo.

        Resposta: B

9)     A Guarda Nacional foi criada durante a Regência Trina Per ma -

nente pelo Padre Antonio Diogo Feijó, que foi conduzido à

pasta referente ao Ministério da Justiça.

        Resposta: D

10)   a)  Segundo o texto, o termo “federação” (a pergunta men -

ciona “federalismo”), no início do século XIX, podia ser

entendido como “república” (forma de governo) ou como

“democracia” (regime político).

b) A Inglaterra (Grã-Bretanha) tinha interesse em consolidar

sua dominação capitalista sobre a economia do Brasil –

dominação essa iniciada com a Abertura dos Portos, em

1808. E a aristocracia rural brasileira desejava evitar a

reco lo nização, visando com isso preservar seus

privilégios sociais, econômicos e políticos (estes últimos

adquiridos quando da elevação do Brasil à condição de

“Reino Unido” a Portugal).

11)   José Bonifácio representa os interesses da elite agrária, cujas

propostas de um governo liberal iriam entrar em choque com

o absolutismo de D. Pedro I, quando este fechou a

Assembleia Nacional Constituinte (Noite da Agonia) e

outorgou a Constituição de 1824, o que foi apoiado pelos

portugueses que cercavam o Imperador.

        Resposta: C

■   Módulo 15 – Segundo Reinado

1)     Por “Golpe da Maioridade” entende-se uma série de

ocorrências do ano de 1840, como o desenvolvimento de uma

campanha que culminou com a aprovação da Lei da

Maioridade. A referida lei  antecipava a maioridade de D. Pedro

II, emancipando-o com 15 anos incompletos, garantindo assim

sua ascensão ao trono do Império. Politicamente, foi uma

manobra bem-sucedida dos liberais que objetivavam a

derrubada dos con ser vadores, no poder desde 1837,

encerrando o Período Regen cial e dando início ao governo

pessoal de D. Pedro II. Isso, por outro lado, garantiria o

restabelecimento da ordem no Império, amea çada desde 1831,

almejado tanto pelos  liberais quanto pelos conservadores. 

2)     Com D. Pedro II, o Império atinge a estabilidade política com

a adoção do “Parlamentarismo às Avessas” e com a

pacificação das revoltas oriundas da instabilidade do Período

Regencial.

        Resposta: B

3)     A política protecionista do II Reinado está diretamente ligada

à Tarifa Alves Branco, que majorou as taxas alfandegárias no

Brasil de 30% a 60%, prejudicando a entrada de produtos

ingleses.

        Resposta: E

4)     Conhecimento factual.

        Resposta: B

5)     A Revolução Praieira de 1848 foi também influenciada pelos

movimentos liberais que ocorriam na Europa, notadamente,

a “Primavera dos Povos”, que contou com aliança entre

liberais e socialistas contra a sobrevida do absolutismo. No

Brasil, a Revolução Praieira foi o último dos movimentos que

vinham ocorrendo desde o Período Regencial e foi pacificada

no governo de D. Pedro II.

        Resposta: D
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6)     O revezamento de liberais e conservadores foi promovido a

partir da criação em 1847 do cargo de Presidente do Conselho

de Ministros (Primeiro-Ministro), sendo adotado no Brasil o

“Parlamentarismo às Avessas”.

        Resposta: B

7)     Os Partidos (Liberal e Conservador) que atuaram durante o

início do II Reinado eram partidos elitistas, de proprietários, e

que, portanto, não possuíam divergências estruturais – quando

muito, apenas programáticas, como a descentrali zação, no

caso dos liberais, e a centralização, no dos conser va dores.

        Resposta: C

8)     a)  Segundo o texto, a construção da imagem de D. Pedro II

como um imperador moderado e equilibrado correspondia

à expectativa de que o Brasil, no Segundo Reinado,

superaria as agita ções e crises do Primeiro Reinado e do

Período Regencial, consolidando sua unidade e

alcançando enfim a estabilidade política e social.

        b)  O Período Regencial (1831-40) configurou-se como um

desdobramento da crise do Primeiro Reinado, caracteri -

zan do-se pela agudização das tensões políticas e sociais.

Os principais fatores responsáveis pela crise regencial

foram: a cisão da classe dominante entre liberais mode -

rados (então no poder), de tendência centralizadora, e os

liberais exaltados, partidários do federalismo e, no limite,

até do republicanismo; e as inúmeras rebeliões do

período, das quais as mais impor tantes tinham caráter

francamente separatista (Farroupilha e Sabinada) ou

refletiam anseios das camadas subalternas (Cabanagem,

Balaiada e Malês).

9)     I.  A Farroupilha, no RS, ocorre no período Regencial; 

        II.  O presidente do Conselho de Ministros era definido pelo

Imperador;

        III.  Os Poderes Moderador e Executivo, de incumbência do

Imperador, subordinavam o Poder Legislativo.

        Resposta: E

10)   É comum atribuir a expansão da lavoura cafeeira para o

Oeste Paulista ao encontro da chamada terra roxa com os

recursos subutilizados, como terras, escravos e

equipamentos variados. E, a partir de 1850, a região torna-se

o principal centro produtor e exportador do País, coincidindo

com o crescimento da demanda do produto no mercado

internacional.

        Resposta: E

11)   A expansão cafeeira condicionou o surgimento de um novo

grupo de empresários capitalistas que não se apegaram

apenas à vida rural, desenvolvendo novas demandas sócio-

político-culturais nas principais cidades do Império,

notadamente em São Paulo e Rio de Janeiro.

        Resposta: C

12)   A imigração começa a ser pensada no Brasil a partir da crise

da mão de obra escrava em meados do século XIX, devido às

pressões inglesas. O desejo de que aqui se estabelecessem

“contingentes brancos” já era o sinal de que as ideias em

torno do “Darwinismo Social” em voga na Europa ecoassem

no Brasil, resultando no desejo das elites econômicas e

culturais pelo “branqueamento” da raça.

        Resposta: A

13)   As grandes transformações econômicas que darão projeção

fundamental para o Centro-Sul no século XIX estão ligadas

ao setor cafeeiro, principalmente quando este atinge a região

do Oeste Paulista.

        Resposta: D

14)   Correntes oriundas das teses da superioridade da raça branca

no contexto do Imperialismo europeu do século XIX que se

dirigiam à África e à Ásia.

        Resposta: B

15)   a)  A proibição do tráfico de escravos africanos para o Brasil,

consubstanciada em 1850 pela Lei Eusébio de Queirós,

resultou em grande parte da pressão inglesa, intensificada

após a aprovação do “Bill Aberdeen” pelo Parlamento

Britânico em 1845.

        b) O fim do tráfico negreiro para o Brasil teve, como uma de

suas consequências, o crescimento da imigração europeia

para o Brasil. Esse movimento objetivava tanto suprir de

mão de obra a cafeicultura do Oeste Paulista como aten der

a uma política de “branqueamento” da população

brasileira.

16)   a)  A imigração no Brasil, no século XIX, teve ênfase no estí -

mulo à introdução de trabalhadores europeus, visando ao

“branqueamento” da população.

        b) No decorrer do século XIX, concomitantemente com a

expansão imperialista europeia, desenvolveram-se as teo -

rias racistas de Gobineau, Chamberlain e Spencer, basea -

das na pretensa superioridade da raça branca.

17)   A vinda de imigrantes era patrocinada pelo governo para

atender a necessidade de braços para a lavoura cafeeira em

expansão em direção ao interior dos estados de São Paulo e

Minas Gerais.

        Resposta: C

18)   A mentalidade aristocrático-escravista da classe dominante

brasileira, nos Períodos Colonial e Impe rial, permaneceu viva

após a Abolição, manifestando-se muitas vezes em menos -

prezo, maus-tratos e até violência contra os trabalhadores

rurais — estran geiros ou não. O mandonismo local, caracte -

rís tico das regiões onde predominavam o latifúndio, con -

tribuiu para perpetuar tal situação em algumas regiões do

País, como se pode depreender da existência, ainda hoje, de

“formas de trabalho análogas à escravidão”.

19)   a)  O texto esclarece que, para os fazendeiros con tratantes

do sistema de parceria, o fato de o colono vir com sua

família apresentava duas vantagens: assegurava a

estabilidade do trabalhador no local onde fora assentado

e proporcionava mão de obra adicional na época da

colheita.

        b)  Fracasso do sistema de parceria,  necessidade de suprir a

lavoura cafeeira com mão de obra livre, em decorrência do

declínio da escravidão, e in te resse em promover o “bran -

queamento” da po pulação, de acordo com as teorias do

“darwinismo social” então em voga.
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20)   Mera interpretação de texto, pois a alternativa explicita as

cinco instâncias em que se processou o movimento

abolicionista: a atuação dos intelectuais, a ação dos “caifases”

(ativistas que, sob a liderança do advogado Antônio Bento,

estimulavam as fugas de escravos), a alforria, as medidas dos

governantes e o papel decisivo, na fase final da Abolição da

própria princesa Isabel, como regente do Império.

        Resposta: A

21)   O vertiginoso crescimento econômico proporcionado pelo

café levou ao “surto industrial” no Brasil do século XIX,

notadamen te em um setor como o têxtil.

        Resposta: B

22)   A Lei Eusébio de Queirós de 1850 vem complementar a lei

inglesa conhecida como Bill Aberdeen de 1845 para pôr fim

ao tráfico negreiro.

        Resposta: E

23)   A Tarifa “Alves Branco” de 1844 é uma medida protencionista

na medida em que majorou as tarifas alfandegárias no Brasil

em torno de 30% a 60%.

        Resposta: C

24)   Apesar das mudanças ocorridas na economia brasileira do

século XIX, essas, ainda naquele período, não foram suficien -

tes para alterar de forma definitiva a antiga estrutura herdada

do passado colonial.

        Resposta: A                                                                                    

25)   O autor retrata a permanência da estrutura sociopolítica e

econômica do Brasil, mesmo após a conclusão de seu

processo de independência.

        Resposta: C

26)   A Lei Áurea, ao não promover indenizações aos proprietários

de escravos, levou-os a retirar o único apoio que o Império

ainda tinha, o que foi então decisivo para sua derrocada.

        Resposta: B

27)   Alternativa escolhida por eliminação, pois a Lei de Terras

apenas estabelecia o critério exclusivo de compra, como

forma de aquisição da propriedade fundiária. Ora, a exigência

de um desembolso pecuniário para essa aquisição não impli -

caria, automaticamente, uma elevação do preço das terras.

        Resposta: D

28)   Conhecimento factual sobre o protecionismo alfandegário do

II Reinado.

        Resposta: D

29)   a)  O poema condena o escravismo praticado pelo Brasil

ainda no Período Imperial, enfatizando os horrores dessa

chaga social.

        b)  Considerando que o escravismo constituía um dos pilares

do Brasil Império, a campanha em prol de sua abolição

contribuiu poderosamente, junto com as Questões

Religio sa e Militar, para a derro cada da Monarquia e o

advento da Repú blica.

30)   Conhecimento factual.

        Resposta: D

31)   A possibilidade de acesso a terras por parte dos imigrantes

foi impedida devido à Lei de Terras (1850), pois esta

estabelecia um valor pecuniário para que pudessem

consegui-las.

        Resposta: D

32)   Mesmo após a independência, permanece a mentalidade

aristo crático-escravista da classe dominante, manifesta no

texto es colhido.

        Resposta: E

33)   A Tarifa Alves Branco, de 1844, elevou a taxação sobre os

produtos importados, criando condições favoráveis à implan -

ta ção de indústrias no País. E a Lei Eusébio de Queirós, de

1850, ao extinguir definitivamente o tráfico negreiro, liberou

capitais para investimentos no setor industrial e em melho -

ramentos urbanos.

34)   Soma = 31 – descrição das características do Romantismo no

Brasil do século XIX.

35)   Soma = 9 – descrição das características da sociedade escra -

vo  crata do Brasil, usando a interdisciplinaridade entre

História e Literatura. 

■   Módulo 16 – Segundo Reinado

1)     Referência clara à Guerra do Paraguai, que eclodiu, entre

outros motivos, com o objetivo de manter a hegemonia do

Brasil na Região Platina.

        Resposta: C

2)     Os atritos diplomáticos entre Brasil e Inglaterra no período

ocorreram em razão das exigências descabidas do embaixa -

dor inglês Christie, como o pagamento de indenização da

carga do navio inglês que havia naufragado no Rio Grande do

Sul e o pedido de desculpas do governo brasileiro por ter

levado à prisão oficiais ingleses.

        Resposta: E

3)     A alternativa elenca as possibilidades de interpretações

muitas vezes divergentes da historiografia sobre a Guerra do

Paraguai.

        Resposta: A

4)     Segundo o autor, a Guerra do Paraguai foi desenca deada

pelo ditador Solano López com dois objetivos: alargar o

território paraguaio e estabelecer um equilíbrio de forças na

Região do Prata.

        Concordância com o ponto de vista do autor: López ambicio -

nava criar o Paraguay Mayor, o que daria a seu país uma

saída para o Atlântico, e preten dia contrapor-se à hegemonia

que o Império Bra sileiro exercia na Bacia Platina.

        Discordância em relação ao ponto de vista do autor: a Guerra

do Paraguai foi desejada pelo Brasil, que desejava preservar

sua hegemonia na região e, para tanto, precisava eliminar a
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ameaça representada por Solano López; com esse objetivo, o

Império entrou em guerra com o governo uruguaio blanco de

Aguirre (aliado de Solano López), fornecendo um pretexto

para que o Paraguai atacasse o Brasil. Outra in ter pre tação: o

Brasil teria sido manipulado pela Grã-Bretanha para destruir

o modelo econômico para guaio — em estágio pré-industrial

e independente do capitalismo inglês.

        Obs.: a Guerra do Paraguai teve início em 1864 (conforme

consta no texto transcrito), e não em 1865.

5)     Com a Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro ampliou seus

efetivos e seus oficiais profissionaliza ram-se, ganhando coe -

são e imbuindo-se do “ideal de salvação nacional”; passaram

então a querer par ti cipar da vida política brasileira. Repelidos

pelos políticos ligados à elite agrária — o que motivou a

Questão Militar — muitos oficiais aderiram à causa repu -

blicana. Além desse aspecto, a Guerra do Paraguai também

contribuiu para a crise do Império porque, a partir dela, as

ideias abolicionistas e republicanas ganharam força no País.

6)     Em parte, porque na Argentina e no Uruguai não havia es -

cravidão e no Paraguai ela era insignificante; e princi pal -

mente porque a expressiva participação de negros (muitos

deles ex-escravos) no Exército bra si leiro fez com que muitos

passas sem a encarar com simpatia a causa abolicionista.

7)     Relações conflituosas com a Argentina: Guerra da Cisplatina

(1825-28), que resultou na independência do Uruguai; e

guerra contra o ditador argentino Rosas (1851-52).

        Relações conflituosas com o Uruguai: intervenções con tra o

caudilho blanco Oribe (1851), apoiado por Rosas, e contra o

governo blanco de Aguirre (1864-65), aliado de Solano López. 

8)     A aliança entre militares e civis (burguesia cafeeira) ocorre

em decorrência do governo imperial não abrir espaços para

esses atores sociais desejosos de participação política.

        Resposta: D

9)     O Federalismo, defendido pelos cafeicultores e o ideal

positivista, defendido pelos militares após a Guerra do

Paraguai, iam de encontro ao centralismo político e ao

imobilismo do Império no contexto das transformações que

ocorriam na segunda metade do século XIX.

        Resposta: D

10)   D

11)   A implantação da República no Brasil resultou efetivamente

da ação de correntes políticas, sociais e ideológicas variadas:

os repu blicanos históricos ou evolucionistas (setor cafeeiro

do Oeste Pau lista), republicanos do “13 de maio” (cafeiculto -

res do Vale do Pa raí ba), republicanos revolucionários (repre -

sen tantes da classe mé dia), militares e intelectuais positivis -

tas e meros descontentes com o Governo Imperial. Nesse

contexto, o papel dos militares na Pro clamação da República

foi encarado de duas formas: pelos civis, como o único meio

de viabilizar a queda da Monarquia; pelos mili tares, como

forma de alcançar participação ativa no processo polí tico,

sistematicamente negada pelos políticos do Império.

        Resposta: C

12)   As afirmativas elencam os diferentes interesses que levaram

à derrubada do regime imperial brasileiro.

        Resposta: E

13)   Conhecimento factual.

        Resposta: A

14)   A alternativa ressalta a questão militar, fundamental para a

derrubada da monarquia brasileira.

        Resposta: B

FRENTE 2 – HISTÓRIA GERAL

■   Módulo 5 – Absolutismo Francês

1)     O Palácio de Versalhes foi construído por Luis XIV, o “Rei-

Sol” (1643-1715), representante máximo do absolutismo na

França. Essa imensa e luxuosa construção, capaz de abrigar

toda a corte francesa, tornou-se o símbolo mais conhecido do

poder real durante o Antigo Regime, vigente na Europa na

Idade Moderna.

        Resposta: A  

■   Módulo 6 – Revolução Francesa

1)     O “Grande Medo” foi um período marcado por agitações e

insurreições urbanas e rurais. Embora tenha sido um evento

significativo para o desenrolar da Revolução Francesa, não foi

o seu impulsionador, mas a consequência da difusão das

ideias revolucionárias após a Queda da Bastilha (14 de julho

de 1789).

        Resposta: C

2)     A questão aborda algumas das medidas impostas pelo Edito

do Máximo, durante o governo Jacobino. Fruto da pressão

das baixas camadas, tais medidas não representaram os

interesses da alta burguesia – os girondinos –, o que, por sua

vez, gerou uma série de revoltas e levantes separatistas por

parte desse último grupo e obrigou os jacobinos a tomar

atitudes mais radicais, período conhecido como do Terror.

        Obs.: Ressalve, portanto, que o Edito do Máximo não ocorreu

exatamente durante o Período do Terror, mas, sim, é anterior

a este, sendo o seu gerador.

        Resposta: C

3)     (1) As camadas populares, embora manipuladas pela

burguesia, tiveram participação significativa no processo

revolucionário; exemplo disso é o período do “Grande

Medo”.

        (2) Para além dos interesses burgueses, influenciados pelo

Iluminismo, a Revolução Francesa também foi marcada

por ideais voltados às camadas populares, como, por

exemplo, o período Jacobino.

        Resposta: F

4)     Após o Golpe do 18 Brumário, a França passou a ser

governada por Napoleão que não só tomou medidas para se

manter no poder, como também buscou atender aos

interesses da alta burguesia. Dentre as suas medidas mais

importantes, destacou-se a criação do Código Civil que

privilegiava demasiadamente esta classe.

        Resposta: A

10 –



5)     O Iluminismo pode ser compreendido enquanto um

movimento intelectual cujas raízes se encontram na Europa

do século XVII, mas que se desenvolveu com plenitude no

século XVIII, momento em que muitos pensadores passaram

a questionar o Antigo Regime, especialmente o poder

absoluto do rei. Os ideais de “liberdade” igualdade e invio -

labi lidade da propriedade e o direito de resistir à opressão”

eram o cerne das reivindições dos revolucionários franceses.

        Resposta: D

6)     A sociedade francesa pré-revolucionária apresentava caracte -

rísticas feudais. Era estamental e privilegiava apenas pequena

parte da população; a saber, a nobreza e o clero. Além disso,

o poder estava centralizado nas mãos do monarca. Diante

dessa situação de opressão do povo, lidera do pela burguesia

(parte integrante do Terceiro Estado), eclodiu a Revolução

Francesa em 1789.

        Resposta: C

7)     Como medidas inova do ras tomadas pelos jacobinos, podemos

citar a obrigatorie da de do ensino primário, a abolição da escra -

vidão nas co lô  nias, o sistema métrico decimal e o

congelamento de preços por meio da Lei do Máximo.

8)     a)  Porque coelhos e pombos prejudicavam a agricultura,

devorando grãos e hortaliças. Antes da Revolução, matar

esses animais era vedado ao campesinato, pois o direito

de caçá-los era privilégio da aristocracia.

b) Isenção do pagamento de impostos, acesso aos altos

cargos político-administrativos e direito exclusivo de caça.

9)     O Terceiro Estado, no Antigo Regime francês, era a ordem

majoritária, mas desprivilegiada perante a lei, a qual benefi -

ciava o clero e a nobreza. A ilustração mostra essa situação

de desigualdade, representando o Terceiro Estado como um

homem do povo (embora a burguesia também fizesse parte

daquela categoria social).

Resposta: C

10)   a)  Justificação da violência praticada pelo Estado como

neces sária às transformações revolucionárias, visando ao

aper feiçoamento da sociedade.

b) Totalitarismo, monopartidarismo, repressão a quaisquer

manifestações oposicionistas e supremacia dos interesses

coletivos sobre os direitos individuais.

11)   Os ideais mais importantes da Declaração dos Direitos do Ho -

mem e do Cidadão são: “liberdade, igualdade e inviolabili dade

da propriedade e o direito de resistir à opressão” – todos

esses princípios tiveram inspiração no Movimento Iluminista.

        Resposta: D

12)   O Bloqueio Continental representou para a história de

Portugal a impossibilidade da manutenção das relações

comerciais com a Inglaterra, crescente desde a imposição do

Tratado de Methuen (“Panos e Vinhos” – 1703). Diante dessa

situação, ajudados pelo governo inglês, a família real

portuguesa veio para o Brasil, a sua principal colônia. Por

esse exílio, a Coroa Lusitana foi obrigada a abrir  os portos às

Nações Amigas, colocando fim ao Pacto colonial.

        Resposta: B

13)   O Império Napoleônico atingiu sua extensão máxima em

torno de 1812, com quase toda a Europa Ocidental e grande

parte da Oriental ocupadas, possuindo 150 departamentos,

com 50 milhões de habitantes, quase um terço da população

europeia da época.

        Resposta: D

14)   O século XIX é caracterizado como o século do nacionalismo

que, em linhas gerais, se resume na correspondência entre a

unidade nacional (cultural) e a unidade política. É necessário

enfatizar que esse espírito foi mola propulsora das

unificações da Itália e da Alemanha, embasadas pelo

princípio de soberania e autodeterminação dos povos.

        Resposta: E

15)   O Congresso de Viena tinha por finalidade restaurar o Antigo

Regime na Europa. Para isso, fundamentou suas ações no

princípio de legitimidade proposto por Talleyrand, para

restabelecer fronteiras e governos absolutistas de antes de

1789. Ao mesmo tempo, as rivalidades entre os países

europeus permitiram a construção de um sistema político

fundamentado no equilíbrio entre eles.
        Resposta: C

16)   A proposta que deu origem à Santa Aliança buscava

combater movimentos revolucionários e liberais que

eclodissem na Europa. Com relação às colônias, a Santa

Aliança defendia a manutenção do Pacto Colonial, na medida

em que os movimentos separatistas se inspiravam no

liberalismo. É importante reiterar que os movimentos

separatistas representaram o primeiro grande fracasso da

Santa Aliança, que não teve forças para contê-los.

        Resposta: E

■   Módulo 7 – Ideias Sociais e 
Políticas do Século XIX

1)     Entre 1820 e 1848, a Europa assistiu ao fluxo e refluxo de

revolu ções liberais e nacionalistas. Em seu sentido mais

geral, essa situação refletia embates entre os defensores do

absolutismo e os que desejavam o estabelecimento de uma

nova ordem burguesa, constitucional e capitalista.

        Resposta: A

2)     A “acentuação da sensibilidade” da burguesia mostra que

essa classe social, inicialmente ligada às camadas populares

na luta contra o Antigo Regime, se separou do povo no

decorrer do século XIX. E as “tramas sociais” sugeridas pelo

texto correspon dem à implan tação de uma ordem social

dominada pela burguesia.

3)     Interpretação corrente da reforma urbana realizada em Paris

por determinação do imperador Napoleão III (até 1852,

presidente Luís Napoleão Bonaparte), segundo a qual o projeto

do barão Haussmann representava essencialmente valores

estéticos caros à burguesia. Essa interpretação, no entanto,

omite o aspecto essencial que norteou a abertura de grandes

avenidas radiais a partir da “Place de l’Etoile” (onde está o Arco

do Triunfo): eliminar, naquela área, as ruas estreitas que, em

1830 e 1848, haviam permitido a constru ção de barricadas que

dificultaram a atuação das tropas governamentais. 

        Resposta: B
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4)     Ao longo do século XIX, a burguesia europeia triunfou sobre

a aristocracia e consolidou um modelo de sociedade baseada

na industrialização e acumulação de capitais, o que ampliou

as desigualdades sociais e permitiu o aparecimento do

movimento operário de inspiração socialista. Preocupada

com os riscos de uma Revolução Socialista e em busca de

adeptos entre os trabalhadores, a Igreja lançou sua doutrina

social nos últimos anos do século XIX, com críticas aos

excessos do capitalismo, condenação ao socialismo e busca

pela harmonia entre capital e trabalho.

        Resposta: D

5)     As Revoluções de 1848, conhecidas como “Primavera dos

Povos”, caracterizaram-se como os últimos movimentos

revolucionários burgueses e os primeiros com influência

socialista. Ao longo das jornadas revolucionárias, liberalis -

mo, nacionalismo e socialismo fizeram parte da pauta dos

revolucionários.

        Resposta: D

6)     O movimento anarquista se desenvolveu, ao longo do século

XIX, como uma das correntes mais fortes do movimento

operário, na luta contra as desigualdades geradas pelo

capitalismo. Rivalizava com o socialismo marxista, do qual se

diferenciava, entre outros elementos, por propor uma ação

direta dos trabalhadores contra o Estado e seus

representantes, o que resultou em inúmeros atentados

contra chefes-de-Estado, inclusive contra Francisco

Ferdinando, herdeiro do trono Austro-Húngaro, o que

resultou na Primeira Guerra Mundial (1914-18).

        Resposta: A

7)     Os falanstérios foram criados por Charles Fourier como

tentativa de diminuir as desigualdades e tensões sociais

geradas pela Revolução Industrial. Fazem parte de um

movimento mais amplo, que a historiografia consagrou

como “socialismo utópico”. 

        Resposta: C

8)     A Revolução de 1848 começou na França, quando o governo

de Luís Felipe, o rei burguês, proibiu o Partido Socialista de

realizar  uma reunião política. Com a abdicação do rei e a

Proclamação da República, liberais e socialistas organizaram

um governo que, entre outras medidas, criou as oficinas

nacionais para combater o desemprego.

        Resposta: B

9)     Karl Marx foi um dos principais teóricos do pensamento

socialista. Defendia a união de todos os trabalhadores na luta

contra o capitalismo, a formação de partidos e sindicatos que

lutassem pela Revolução Socialista.

        Resposta: E

10)   B

11)   A ordem social que se consolidou na Europa, ao longo do

século XIX, foi a burguesa, que se sustentava pela ideologia

liberal que defendia a livre circulação de capitais.

        Resposta: E

12)   Ao longo do século XIX, liberalismo foi confundido como

liberdade por parcela considerável da população. Na medida

em que se consolidava como prática econômica de

governantes sem que se transformasse em direitos para os

trabalhadores, passou a ser combatido pelos socialistas, em

especial, a partir da segunda metade do século XIX.

        Resposta: B

13)   A Associação Internacional de Trabalhadores (mais conhecida

como “Primeira Internacional”) foi criada em 1864 por

inspiração de Marx, dentro do projeto de internacionalização

do movimento operário (“Prole tários de todo o mundo, uni-

vos!”), com vistas a des truir as bases do capitalismo. Essa

entidade dissolveu-se em 1878, debilitada pela dissidência

anarquista e pelo sangrento insucesso da Comuna de Paris. 

        Resposta: E 

■   Módulo 8 – A Unificação Alemã e Italiana

1)     A unificação da Alemanha, liderada pela Prússia, consolidou-

se ao término da Guerra Franco-Prussiana, ocasião em que a

França, derrotada, perdeu os territórios da Alsácia-Lorenz e

assistiu à formação da nova potência europeia dentro do

Palácio de Versalhes. A ascensão alemã gerou o revanchismo

francês e a corrida imperialista que culminariam com a

eclosão da Primeira Guerra Mundial.

        Resposta: A

2)     A unificação da Alemanha, liderada pela Prússia, consolidou-

se ao término da Guerra Franco-Prussiana, ocasião em que a

França, derrotada, perdeu os territórios da Alsácia-Lorenz e

assistiu à formação da nova potência europeia dentro do

Palácio de Versalhes. A ascensão alemã gerou o revanchismo

francês e a corrida imperialista que levaram à Primeira

Guerra Mundial.

        Resposta: C

3)     Garibaldi, um nacionalista italiano de tendência republicana,

depois de ter participado da Revolução Farroupilha, no Rio

Grande do Sul, aliou-se na Itália ao conde  Cavour, primeiro-

ministro do Reino Sardo-Piemontês. Liderando um exército de

vo luntários, participou ativa mente das lutas do período, sendo

um dos grandes artífices do processo de unificação da Itália.

        Resposta: E

4)     a)  O norte liderou a unificação a partir de uma monarquia

liberal e pôde desenvolver sua indústria com mão de obra

barata procedente do sul.

        b)  Êxodo rural, direcionado em grande parte para as

Américas.

5)     As Unificações Italiana e Alemã foram lideradas por reinos

que tinham interesses econômicos e industriais. A formação

da Itália e da Alemanha, segundo o sugerido pelos textos,

antecedeu a formação dos povos “italianos” e “alemães”,

algo que só foi possível graças à atuação dos novos Estados.

        Resposta: C
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