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1. (Fuvest) A elevação de Recife à condição de vila; os protestos contra a implantação das Casas de Fundição e contra 

a cobrança de quinto; a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador, no final do século XVIII, foram episódios 

que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais:  

a) Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjura dos Alfaiates.  

b) Guerra dos Mascates, Motim do Pitangui e Revolta dos Malês.  

c) Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do Maneta.  

d) Confederação do Equador, Revolta de Felipe dos Santos e Revolta dos Malês.  

e) Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates.  

 

2. (Fuvest) O ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo, a liberdade de 

expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou a Conjuração Baiana, porque:  

a) cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil.  

b) servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no governo colonial.  

c) satisfazia aos brasileiros e aos portugueses, que desta forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e 

políticas.  

d) apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas aos 

objetivos dos militares.  

e) foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, 

como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial.  

 

3. (Mackenzie) "A coalizão de magnatas comprometidos com a revolução mineira não era monolítica, tendo na 

multiplicidade de motivações e de elementos envolvidos uma debilidade potencial. Os magnatas esperavam alcançar 

seus objetivos sob cobertura de um levante popular". (Kenneth Maxwell - "A devassa da devassa").  

Assinale a interpretação correta sobre o texto referente à Inconfidência Mineira.  

a) A Inconfidência Mineira era um movimento de elite, com propostas sociais indefinidas e que pretendia usar a 

derrama como pretexto para o levante popular.  

b) O movimento mineiro tinha sólido apoio popular e eclodiria com a adesão dos dragões: a polícia local.  

c) Os envolvidos não tinham motivos pessoais para aderir à revolta, articulada em todo o país através de seus líderes.  

d) A conspiração entrou na fase da luta armada, sendo derrotada por tropas metropolitanas.  

e) A segurança perfeita e o sigilo do movimento impediram que delatores denunciassem a revolta ao governo.  

 

4. Dentre as revoltas do período colonial brasileiro, temos aquelas de cunho nativista e outras emancipacionistas. No 

que tange aquelas de teor separatista, destacam-se a Inconfidência Mineira (1789) bem com a Conjuração Baiana 

(1798).  

a) Diferencia as revoltas nativistas das emancipacionistas.  

b) Caracterize as duas revoltas separatistas citadas, apontando para as diferenças em relação à natureza, objetivos e 

influências das mesmas.  

 

5. A instalação da Coroa portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, representou uma alternativa para um contexto de 

crise política na Metrópole e a possibilidade de implementar as bases para a formação de um império luso-brasileiro. 

Assim, a vinda da família real para o Brasil alterou também a vida e a dinâmica da colônia, ao transforam o Rio de 

Janeiro no centro das decisões do Império português. 

a) Explique os fatores que contribuíram para transferência da corte para o Brasil.  

“Sem limite para crescer” 



b) Cite as principais medidas adotadas na colônia após a vinda da família real. 

c) Neste contexto, descreva as ações que permitiram os mercadores ingleses terem acesso privilegiado ao mercado 

colonial brasileiro.  

d) Comente as consequências que a instalação da Coroa portuguesa teve na manutenção do território brasileiro.  

 

6. Assinale a alternativa que apresenta informação correta sobre o processo de independência da América Espanhola. 

a) As elites criollas lideraram os movimentos de independência nas colônias, objetivando liberdade de comércio e 

poder político. 

b) A monarquia espanhola reagiu rapidamente às lutas de independência, enviando tropas numerosas e bem armadas a 

todas as colônias rebeladas. 

c) Os índios, negros e mestiços apoiaram os criollos, formando uma frente contra o colonialismo espanhol. 

d) O conjunto das lideranças independentistas defendia a instauração do regime monárquico constitucional. 

 

7. "Somos livres e sabemos disso, não haverá um só capaz de desistir... Todos voluntariamente devem empenhar-se 

em sua liberdade: quem não o fizer permanecerá escravo." (José Artigas a Mariano Vega, em 13.11.1811).  

a) Identifique e caracterize as causas históricas que propiciaram a eclosão dos movimentos de independência na 

América espanhola em seu processo de formação do Estado Nacional. 

b) Aponte as diferenças entre o processo de independência da América espanhola e a emancipação política do Brasil 

em 1822.  

 

8. (FUVEST 96) Simon Bolívar escreveu a conhecida Carta da Jamaica de 1815."Eu desejo, mais do que qualquer 

outro, ver formar-se na América [Latina] a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riquezas do que pela 

liberdade e glória." Sobre esta afirmação podemos dizer que: 

a) Tal utopia da humanidade, compartilhado por outros líderes da independência, como San Martin e O’ Higgins, não 

vingou por ineficiência de Bolívar. 

b) Inspirou a união entre Bolívia, Colômbia e Equador que formaram, por mais de uma década, uma única nação, 

fragmentada, em 1939, por problemas políticos. 

c) Bolívar foi o primeiro a pensar na possibilidade da unidade, idéia posteriormente retomada por muito políticos e 

intelectuais latino-americanos. 

d) Essa idéia, de grande repercussão entre as lideranças dos movimentos pela independência, foi responsável pela 

estabilidade da unidade centro-americana. 

e) Bolívar foi uma voz solitária, nestes quase 200 anos de independência latino-americana, ausentando-se tal idEia dos 

debates políticos contemporâneos. 

 

9. (UNESP Julho 08) “Os donos da terra e os grandes mercadores aumentaram suas fortunas, enquanto se ampliava a 

pobreza das massas populares oprimidas (...)A América Latina logo teve suas constituições burguesas, muito 

envernizadas pelo liberalismo (...) As burguesias dessas terras nasceram como simples instrumentos do capitalismo 

internacional”.  (Eduardo Galeano, As veias abertas da América Latina.) 

A partir do texto, é possível afirmar: 

a) as indústrias da América Latina independente tornaram-se competitivas em relação às britânicas no mercado 

internacional. 

b) a América Latina independente caracterizou-se pela igualdade, pelas leis autoritárias e pelo desenvolvimento 

nacional autônomo. 

c) os Estados nacionais independentes criaram leis baseadas nos princípios democráticos e na autonomia econômica 

em relação ao capital externo. 

d) na América Latina, a independência preservou a economia colonial dependente do mercado externo e aprofundou 

as desigualdades sociais. 

e) as burguesias latino-americanas lutaram pela sua autonomia política e econômica em relação ao capital 

internacional. 

 

10. Durante o processo de Independência da América Latina, diferentes significados foram atribuídos à idéia de 

liberdade. Explique o significado da liberdade para:  

a) Simón Bolívar, um dos líderes da Independência da América espanhola.  

 

b) Toussaint Louverture e Dessalines, líderes da Independência do Haiti.  

 

c) Pedro I, imperador do Brasil. 

 

11. A pintura é uma manifestação artística que pode ser utilizada como fonte histórica, reforçando uma versão da 

história. Nesse sentido, observe o quadro do pintor paraibano Pedro Américo:  



 

No campo da historiografia, essa imagem:  

a) sintetiza o verdadeiro sentimento de toda a nação em relação a Portugal.  

b) expõe a luta de classes existente no país no período da independência.  

c) expressa o apoio popular ao processo de autonomia política do Brasil.  

d) representa uma visão heroica e romanceada da separação política do país.  

e) mostra a independência como anseio de grupos subalternos. 

 

12. A independência do Brasil e das colônias espanholas na América tiveram como elemento comum: 

                                  

a) as propostas de eliminação do regime escravista imposto pela metrópole; 

b) o caráter pacífico, uma vez que não ocorreu a fragmentação política do antigo bloco colonial ibérico; 

c) os efeitos do expansionismo napoleônico, responsável direto pelo rompimento dos laços coloniais; 

d) o objetivo de manter o livre-comércio, como um primeiro passo para desenvolver a industrialização na América; 

e) a efetiva participação popular, uma vez que as lideranças políticas coloniais defendiam a criação de Estados 

democráticos na América. 

 

13. (MACKENZIE) O processo de independência do Brasil caracterizou-se por: 

 

a) ser conduzido pela classe dominante que manteve o governo monárquico como garantia de seus privilégios; 

b) ter uma ideologia democrática e reformista, alterando o quadro social imediatamente após a independência; 

c) evitas a dependência dos mercados internacionais, criando uma economia autônoma; 

d) grande participação popular, fundamental na prolongada guerra contra as tropas metropolitanas; 

e) promover um governo liberal e descentralizado através da Constituição de 1824. 

 

14. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que: 

  

a) consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador; 

b) instituiu a monarquia como forma de governo, a partir de um amplo movimento popular; 

c) propôs, a partir das idéias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses 

da Inglaterra; 

d) provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais do País; 

e) implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e 

de escravos. 

 

15. A concretização da emancipação política do Brasil, em 1822, foi seguida de divergências entre os diversos setores 

da sociedade, em torno do projeto constitucional, culminando com o fechamento da Assembleia Constituinte. Assinale 

a opção que relaciona corretamente os preceitos da Constituição Imperial com as características da sociedade 

brasileira: 

a) A autonomia das antigas Capitanias atendia aos interesses das oligarquias agrárias. 

b) O Poder Moderador conferia ao Imperador a proeminência sobre os demais Poderes. 

c) A abolição do Padroado, por influência liberal, assegurou ampla liberdade religiosa. 

d) A abolição progressiva da escravidão, proposta de José Bonifácio, foi uma das principais razões da oposição ao 

Imperador D. Pedro I. 



e) A introdução do sufrágio universal permitiu a participação política das camadas populares, provocando rebeliões 

em várias partes do país. 

 

16. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários 

prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na 

cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das 

Garrafadas, durante os quais os “brasileiros” apagavam as fogueiras “portuguesas” e atacavam as casas iluminadas, 

sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas.  

VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008 (adaptado).  

 

Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise 

dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela  

a) estímulos ao racismo.  

b) apoio ao xenofobismo.  

c) críticas ao federalismo.  

d) repúdio ao republicanismo.  

e) questionamentos ao autoritarismo. 

 

17. Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais:  

I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se compreendam os casados, e Oficiais militares que forem 

maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados e Clérigos de Ordens Sacras.  

IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade claustral.  

V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos.  

Constituição Política do Império do Brasil (1824). Disponível em: https://legislação.planalto.gov.br. Acesso em: 27 

abr. 2010 (adaptado).  

A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 

regulamentou o direito de voto dos “cidadãos brasileiros” com o objetivo de garantir  

a) o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira.  

b) a ampliação do direito de voto para maioria dos brasileiros nascidos livres.  

c) a concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro.  

d) o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes.  

e) a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. 

 

18. "Mais importante, o país é abalado por choques de extrema gravidade; não mais os motins... mas verdadeiros 

movimentos revolucionários, com intensa participação popular, põem em jogo a ordem interna e ameaçam a unidade 

nacional. Em nenhum outro momento há tantos episódios, em vários pontos do país, contando com a presença da 

massa no que ela tem de mais humilde, desfavorecido. Daí as notáveis conflagrações verificadas no Pará, no 

Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul." (Francisco Iglésias, "BRASIL, SOCIEDADE 

DEMOCRÁTICA".) Este texto refere-se ao período: 

a) da Guerra da Independência. 

b) da Revolução de 1930. 

c) agitado da Regência. 

d) das Revoltas Tenentistas. 

e) da Proclamação da República 

 

19. "Sabinada" na Bahia, "Balaiada" no Maranhão e "Farroupilha" no Rio Grande do Sul foram algumas das lutas que 

ocorreram no Brasil em um período caracterizado 

a) por um regime centralizado na figura do imperador, impedindo a constituição de partidos políticos e transformações 

sociais na estrutura agrária. 

b) pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado, o qual delegou às Províncias o encaminhamento 

da "questão servil". 

c) por mudanças na organização partidária, o que facilitava o federalismo, e por transformações na estrutura fundiária 



de base escravista. 

d) por uma fase de transição política, decorrente da abdicação de Dom Pedro I, fortemente marcada por um surto de 

industrialização, estimulado pelo Estado. 

e) pela redefinição do poder monárquico e pela formação dos partidos políticos, sem que se alterassem as estruturas 

sociais e econômicas estabelecidas. 

 

20. A abdicação de D. Pedro I traduziu-se na vitória das tendências liberais sobre as forças absolutistas representadas 

pelo Imperador, completando também o processo de emancipação política do Brasil em relação a metrópole 

portuguesa. O período regencial, que segue à abdicação do Imperador, preparou o caminho para a consolidação do 

Império. Sobre esse processo é correto afirmar que:  

(01) A iniciativa mais importante do início do período regencial foi desencadear vigoroso processo de 

industrialização.  

(02) Foi consolidada a unidade política e territorial do Brasil, apesar dos movimentos provinciais de autonomia.  

(04) O latifúndio e a escravidão permaneceram como bases da sociedade brasileira naquele período.  

(08) A abdicação de D. Pedro I foi possível porque havia sido instalado formalmente o regime de parlamentarismo.  

(16) Pelo Ato Adicional de 1834, foram criadas as Assembleias Legislativas nas diversas províncias.  

Soma = (  ) 

 

21. O liberalismo tornou-se ideologia predominante na sociedade ocidental a partir da segunda metade do século XIX. 

a) Quais direitos naturais que o liberalismo se propõe a garantir? 

 

b) Quais as principais características do liberalismo econômico? 

 

c) Quais correntes de pensamento se opuseram ao liberalismo no século XIX? 

 

22. Os pensadores do liberalismo econômico, como Adam Smith, Malthus e outros, defendiam: 

a) intervenção do Estado na economia 

b) o mercantilismo como política econômica nacional 

c) socialização dos meios de produção 

d) liberdade para as atividades econômicas 

e) implantação do capitalismo de Estado 

 

23. (Mackenzie) Os primeiros socialistas, ao formularem profundas críticas ao progresso industrial, estavam ainda 

impregnados de valores liberais. Atacando os grandes proprietários, mas tendo, em geral, muita estima pelos 

pequenos, esses teóricos acreditavam que pudesse haver um acordo entre as classes. 

Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo 

 

Os historiadores acima estão se referindo aos: 

 

a) socialistas científicos. 

b) socialistas utópicos. 

c) anarquistas. 

d) marxistas. 

e) socialistas liberais. 

 

 

24. (Puc-MG) O chamado socialismo científico, formulado por Marx e Engels no século XIX, propunha: 

 

a) a superação do capitalismo pela ação revolucionária dos trabalhadores, aglutinados em torno da Internacional 

Socialista. 

b) a redução do papel do Estado na economia para efetivar o controle direto pelo proletariado sobre os meios de 

produção. 

c) a supressão de toda legislação trabalhista e social, tida como mecanismo de alienação e cooptação do proletariado. 

d) a realização de sucessivas reformas na estrutura capitalista, possibilitando a gradativa implantação do comunismo 

avançado. 

 

25. Socialistas e anarquistas se diferenciam, entre outras razões, porque 

a) os primeiros eram os únicos a acreditar na chamada ação direta. 

b) os anarquistas recusavam ações revolucionários de cunho violento. 

c) os primeiros defendiam a manutenção do Estado após a chegada ao poder. 



d) os anarquistas eram politeístas, enquanto os socialistas condenavam a religião 

 

 

26. “(…) a luta contra o capitalismo e a burguesia é inseparável da luta contra o Estado. Acabar com a classe que 

detém os meios de produção sem liquidar ao mesmo tempo com o Estado é deixar aberto o caminho para a 

reconstrução da sociedade de classes e para um novo tipo de exploração social”.  (Angel J. Capelletti, apud Adhemar 

Marques et alli, História contemporânea através de textos) 

O fragmento define parte do ideário 

 

a)liberal.           

b)anarquista.  

c)corporativista.  

d)socialista  cristão.   

e)marxista-leninista 

 

27. Conhecido como "o Herói dos Dois Mundos", Giuseppe Garibaldi lutou na Guerra dos Farrapos, no Brasil. Na 

Europa, Garibaldi destacou-se: 

  

a) na Unificação Alemã; 

b) na Guerra dos Sete Anos; 

c) na Guerra dos Trinta Anos; 

d) na anexação dos territórios irredentos pela Itália; 

e) na Unificação Italiana. 

 

28. A unificação política da Alemanha (1870 - 1871) teve como consequências: 

 

a) a ruptura do equilíbrio europeu, o revanchismo francês, a revolução industrial alemã e a "Política deAlianças"; 

b) o enfraquecimento da Alemanha e a miséria de grande parte dos habitantes do Sul, responsável pela 

ondaemigratória do final do século XIX; 

c) a anexação da Alsácia e Lorena, o empobrecimento do Zollverein e a retração do capitalismo; 

d) a corrida colonial, o revanchismo francês, o enfraquecimento do Reich e a anexação da Áustria; 

e) o equilíbrio europeu, a aliança com a França, a formação da união aduaneira e a Liga dos Três Imperadores. 

 

29.  

 

     PARIS - 1848 

A historiografia tradicionalmente considera a revolução de 1848, na França, um divisor de águas na história dos 

movimentos populares europeus do século XIX. Justifique tal afirmativa.  

 

 

30. Tão logo pisei na rua, pela primeira vez respirei o ar das revoluções: o meio da via pública estava deserto, as lojas 

não estavam abertas [...]. As barricadas estavam sendo construídas com arte e por um número pequeno de homens, que 

trabalhavam com muito cuidado. Não agiam como culpados, perseguidos pelo medo de serem flagrados em delito, 

mas com o aspecto de bons operários que querem completar o trabalho rapidamente e da melhor forma [...]. Somente o 

povo portava armas, guardava os locais públicos, vigiava, comandava, punia. Era uma coisa extraordinária e terrível 

ver, nas mãos unicamente dos que nada tinham, toda aquela imensa cidade, cheia de tantas riquezas, ou melhor, aquela 

http://www.coladaweb.com/historia/unificacao-alema
http://www.coladaweb.com/historia/unificacao-italiana


grande nação, porque, graças à centralização, quem reina em Paris comanda a França. E assim, foi imenso o terror de 

todas as demais classes.  

O texto refere-se aos movimentos democráticos de 1848 na Europa, a respeito dos quais podemos afirmar 

CORRETAMENTE que:  

a) constituíram-se numa série de revoltas às quais se juntavam trabalhadores e burgueses contra o Antigo Regime.  

b) tiveram pouco significado histórico porque, além de sua curta duração, ficaram restritos à França.  

c) foram um conjunto de revoltas de iniciativa exclusivamente popular, contra o Golpe do 18 Brumário de Napoleão 

Bonaparte.  

d) compuseram uma série de movimentos que eclodiram em toda a Europa, cuja reivindicação principal era mudar a 

forma de governo de autocrática para democrática.  

e) significaram revoluções autênticas, de inspiração socialista, com ampla mobilização popular, visando à mudança da 

ordem social. 

 

31) Conhecido como um dos mais importantes teóricos do liberalismo econômico do século XVIII, Adam Smith 

afirmava que, ao promover o interesse pessoal, o indivíduo contribuía para o interesse geral e coletivo. Neste sentido, 

o principal impacto de seu livro, O Ensaio sobre a Riqueza das Nações, foi o de justificar fortemente, a busca 

desenfreada do enriquecimento individual.   

Com base nesta afirmativa: 

Indique duas características do liberalismo econômico; 

Dentre as características que podem ser mencionadas estão:  

Não intervenção do Estado na economia; Livre iniciativa, Livre mercado, Livre contrato de trabalho, Mercado auto-

regulado, Capital industrial;    

 

32) (Pucmg - adaptado) O que propunha o chamado socialismo científico, formulado por Marx e Engels no século 

XIX. 

A superação do capitalismo e das desigualdades pela ação revolucionária dos trabalhadores. 

 

33) (Mackenzie) Os primeiros socialistas, ao formularem profundas críticas ao progresso industrial, estavam ainda 

impregnados de valores liberais. Atacando os grandes proprietários, mas tendo, em geral, muita estima pelos 

pequenos, esses teóricos acreditavam que pudesse haver um acordo entre as classes. 

Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo 

A quais socialistas os historiadores acima estão se referindo? 

Socialistas utópicos. 

 

34) Em oposição ao liberalismo temos vários filósofos pensando um sistema que seria ideal. Denomine tal sistema. 

Socialismo 

 

35) Conceitue Liberalismo. 

Pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias políticas, que apresenta como ponto principal a defesa da 

liberdade política e econômica. Neste sentido, os liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e na 

vida das pessoas. 

 

36) (Unesp - adapatada) "A Ku-Klux-Klan foi organizada para segurança própria... o povo do Sul se sentia muito 

inseguro. Havia muitos nortistas vindos para cá (Sul), formando ligas por todo o país. Os negros estavam se tornando 

muito insolentes e o povo branco sulista de todo o estado de Tennessee estava bastante alarmado."  

(ENTREVISTA DE NATHAN BEDFORD FORREST ao JORNAL DE CINCINNATI, Ohio, 1868.)  

 

A leitura deste depoimento, feito por um membro da Ku-Klux-Klan, apresenta razões para a criação da organização. 

De acordo com seus conhecimentos relate o objetivo dessa organização. 

Trata-se de sociedade secreta que estava voltada a atemorizar negros libertos e quaisquer indivíduos que apoiassem a 

equiparação civil entre brancos e negros, para isso faziam uso de práticas violentas. 

 

37) Cite 2 (duas) mudanças ocorridas nos Estados Unidos, após a Guerra de Secessão (1861-1865), destacam-se: 

A consolidação da unidade nacional, a chegada de novas levas de imigrantes, o aumento do mercado interno e um 

grande desenvolvimento industrial, abolição da escravatura. 

 



 

38) De modo geral, liberais e conservadores do segundo reinado brasileiro, se intercalaram no poder. Porém existiu 

um período em que decidiram governar juntos. Como ficou conhecido esse período? 

A era da conciliação 

 

39) No Brasil o parlamentarismo foi introduzido por etapas. Que ato marca o início desse parlamentarismo? 

A criação do cargo de presidente do Conselho de ministros ( primeiro-ministro )   

 

40) (PEIES-II-2003) “A guerra chegara ao fim. As cidades, as vilas e as aldeias do Paraguai estavam despovoadas. 

Sobrevivera um quarto da população – cerca de 200  mil pessoas – 90% do sexo feminino. Dos 20. 000 homens ainda 

com vida, 75% era velhos acima de 60 anos ou garotos menores de 10.” (CONGONI, M.; BORIS, I. 1975, p. 260. In: 

ALENCAR, Francisco et al. História da sociedade brasileira, 3 ed. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 1985, p. 153.)  

 

Aponte o país que mais se favoreceu com o desfecho da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e motivos. 

 

Inglaterra. Porque  emprestou milhões para os países envolvidos na guerra se recuperarem, além de ver desaparecer o 

“mal exemplo” que o Paraguai dava aos países vizinhos de que seria possível se desenvolver sem se submeter aos 

interesses britânicos. (96) 

 

41) A extinção do tráfico de escravos africanos no Brasil ocorreu em 1850.  Com relação a esse marco histórico, 

explique o papel da Inglaterra nessa decisão.  

 A Inglaterra, contrária ao tráfico negreiro devido aos seus vários interesses, pressionava  o Brasil para o fim do tráfico 

negreiro. Essas pressões se iniciaram com os tratados de 1810, a pressão aumentou com a decisão inglesa de apreender 

navios negreiros mesmo em águas pertencentes a outras nações, o que dificultou bastante a continuidade do tráfico 

para o Brasil, que a partir de 1850 passou a de fato a se empenhar no fim do tráfico.  

 

42) (VUNESP) No processo histórico brasileiro, de uma maneira ou de outra, os militares atuaram nos momentos de 

crise política. Entre 1870 e 1889, a monarquia passou por um processo de crescente instabilidade política, até sua 

queda definitiva. 

 Esclareça que foi a questão militar no período mencionado. 

 

 A questão militar foi um atrito entre o Governo e o Exército, que passa a reivindicar maior participação nas decisões 

políticas, maiores soldos, promoções mais rápidas e etc. O que foi negado pelo Imperador. 

 

43) (FUVEST-SP) A chamada "Questão Religiosa" contribuiu para a extinção do Padroado no Brasil. O que era o 

sistema de Padroado? 

Na Constituição do Império, o padroado era caracterizado pela subordinação da Igreja ao Estado e o clero prestava 

obediência primeiro ao Imperador e depois ao Papa. A questão religiosa no Segundo Reinado, foi um atrito entre o 

Governo e a Igreja, que culminou na prisão de alguns bispos, acusados de desrespeito ao Imperador.  

 

44) (UFF) As palavras a seguir foram ditas por um diplomata inglês, no século passado. 

"Nossas colônias não têm mais escravos. Por que outras áreas tropicais haverão de ter? Estamos montando negócios 

na África. Por que continuar com o tráfico negreiro, que tira nossa mão de obra de lá? Além disso, nem a servidão 

nem a escravidão cabem mais no mundo de hoje. Viva o trabalho assalariado! E que os salários sejam gastos na 

compra das nossas mercadorias." 

 De acordo com esse diplomata, que interesses teria a Inglaterra em acabar com o tráficos de escravos e com a 

escravidão? 

No transcorrer do século XX a Inglaterra pressionou primeiro para acabar com o tráfico negreiro e depois com a 

escravidão, interessada principalmente na ampliação do mercado consumidor para seus produtos.  

 

45) Havia basicamente três grupos engajados no debate pela manutenção ou não do sistema escravista no Brasil. 

Caracterize-os. 

os emancipacionistas, defensores do fim gradual da escravidão; os abolicionistas partidários da emancipação imediata 

de todos os cativos; os escravistas defensores do sistema e de indenizações dos proprietários caso o fim da escravidão 

fosse decretada. 

 

 

46) (UNICAMP-SP) Antes da guerra com o Brasil, o Paraguai tinha uma economia estável, com estrada de ferro, 

siderurgia e grande número de indústrias. A balança comercial era favorável e não havia analfabetismo infantil no 

país. 



a) Compare as situações sócio-econômicas do Paraguai e do Brasil, em meados do século XIX. 

b) Quais as repercussões dessa guerra para o Brasil? 

a) O Paraguai, na metade do século XX, tinha uma economia organizada, começava a se industrializar, fugindo da 

dependência em relação às grandes potências, diferente do Brasil agro-exportador, submetido à influência inglesa.  

b) A Guerra do Paraguai abalou a economia do Império e a crise que se seguiu contribuiu para a decadência da 

monarquia no Brasil. 

 

47) (Ufrrj 2006)  "O Acontecimento mais sério de que o Brasil participou na América Latina foi também na América 

Meridional envolvendo o Paraguai fortemente militarizado e Solano Lopez contra a Tríplice Aliança (Brasil, 

Argentina e Uruguai). Conflito sangrento iniciado em 1865, só terminou cinco anos depois com a derrota do 

Paraguai". 

            (José Ribeiro Jr. 'O Brasil Monárquico em face das Repúblicas Americanas'. In: Motta, Carlos Guilherme 

(org.). "Brasil em Perspectiva". São Paulo: DIFEL, 1968. 

 Aponte duas razões para a eclosão da "Guerra do Paraguai". 

  As disputas pela navegação nos rios da bacia platina; a existência de territórios fronteiriços em litígio; as alianças e 

contra-alianças entre os países da região (a intervenção do Brasil na política interna do Uruguai, apoiando o Partido 

Colorado em oposição ao Blanco; a aproximação entre Brasil e Argentina de Mitre e o isolamento político do Paraguai 

de Solano López) 

 

48) “Art. 4o : A importação de escravo no território do Império fica nele considerada como pirataria, e será punida 

pelos seus tribunais com as penas declaradas no artigo segundo da lei de 7 de novembro de 1831. A tentativa e a 

cumplicidade serão punidas segundo as regras dos artigos 34 e 35 do Código Criminal” (Lei No. 581, de 4 de 

setembro de 1850).  A partir do trecho acima:  Mencione o nome da lei que pôs fim ao tráfico de escravos, em 1850; 

Lei Eusébio de Queirós. 

 

49) (FURG-2003 adaptada ) Ao longo do século XIX, as relações entre Brasil e Grã-Bretanha caracterizaram se, em 

linhas gerais, pelo predomínio desta sobre aquele, herança ainda da época colonial. Nesse contexto, entretanto, 

ocorreria um momento de ruptura diplomática, conhecido como Questão Christie. Que acontecimentos estão 

relacionados com a questão? 

Afundamento de uma embarcação britânica na costa rio-grandense, desencadeando dúvidas quanto aos destinos da 

carga remanescente e dos possíveis sobreviventes; 

Bloqueio britânico de navios brasileiros no Rio de Janeiro; 

Aprisionamento de militares britânicos no Rio de Janeiro;  

 

50) A abolição da escravatura no Brasil foi um processo, diante disso: 

Apresente e comente ao menos duas leis aprovadas durante o processo até a definitiva abolição. 

Lei Eusébio de Queirós (fim do tráfico negreiro) 

Lei do Ventre Livre (liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data) 

Lei dos Sexagenários(liberdade para os escravos maiores de 60 anos) 

Lei Áurea (abolição da escravatura) 

 

 

Bom Estudo! 


