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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Brasil Império (do entendimento da situação europeia quando da transferência da Família Real para o 

Brasil em 1808, passando pela chegada da Corte portuguesa ao Brasil, as primeiras medidas tomadas e a 

nossa Independência em 1822).  

  Brasil Império: I Reinado e II Reinado (chegando até o fim do Segundo Reinado e à Proclamação da 

República em 1889).  

 Brasil República: República Velha (1889-1930).  

 Brasil República: Era Vargas (1930-45). 

 

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 05 fechadas no valor total de 20 pontos (1,0 cada questão). 

As respostas deverão ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro, e as anotações feitas no caderno, sendo também 

interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios 

dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 

 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos (1,0 cada questão)  

  Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova). 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos (Data: 16/12/2019) 

  A prova constará de 15 questões, sendo 10 questões discursivas e 5 objetivas. 

 

 

 

                                                                                     BOM TRABALHO E SUCESSO!!!            

 

 

 

 

 

CARLÃO  

 

 



 
QUESTÃO 01 - A caricatura acima nos faz refletir sobre os atos dos governantes e a correspondente falta de 

participação popular que tem marcado a História do Brasil. No contexto da independência do Brasil, podemos citar 

como exemplo de exclusão da participação política nos moldes liberais a  

 

A) criação de poder Moderador e o voto universal. 

B) manutenção da escravidão e o voto censitário. 

C) dependência econômica do Brasil à Inglaterra. 

D) dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 e o voto universal. 

E) adesão aos ideais da Confederação do Equador e o voto de cabresto. 

 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 02 - A charge acima aponta para uma importante característica da Carta (Constituição) Outorgada de 

1824, qual seja, a instituição do  

  

A) voto universal.   

B) voto censitário.   

C) poder moderador.   

D) parlamentarismo às avessas.   

E) voto de cabresto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 03 - A Independência do Brasil gerou interesses conflitantes tanto na área econômica quanto na área 

política. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente esses conflitos.  

 

A) Os interesses econômicos dos comerciantes portugueses se chocaram com o "liberalismo econômico" praticado 

pelos brasileiros e subordinado à hegemonia da Inglaterra. 

B) A possibilidade de uma sociedade baseada na igualdade e na liberdade levou a jovem nação a abolir a 

escravidão. 

C) As colônias espanholas tornaram-se independentes dentro do mesmo modelo brasileiro: monarquia absolutista. 

D) A Guerra da Independência dividiu as províncias brasileiras entre o "partido português" e o "partido brasileiro", 

levando as Províncias do Grão-Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina a apoiarem, por unanimidade, a Independência. 

E) Os republicanos, os monarquistas constitucionalistas e os absolutistas lutaram lado a lado pela Independência, 

não deixando que as suas diferenças dificultassem o processo revolucionário. 

 
QUESTÃO 04 – “Exigia-se para a cidadania política uma qualidade que só o direito social da educação poderia 

fornecer e, simultaneamente, desconhecia-se esse direito. Era uma ordem liberal, mas profundamente 

antidemocrática e resistente aos esforços de democratização”. (José Murilo de Carvalho).  

 

A República Velha (1894-1930), em relação à participação política dos cidadãos, determinou o (a): 

 

A) Projeto de uma república liberal dos cafeicultores, que, para se efetivar, necessitou do apoio das demais classes 

sociais. O voto era extensivo a todo o povo brasileiro. 

B) Escolha de um modelo republicano pautado nos moldes norte-americanos, que garantiam a defesa da liberdade 

individual, expressa no voto censitário. 

C) Nascimento de uma república que garantia os direitos individuais de todos os  cidadãos, sem distinções, 

evidenciada na eliminação do voto censitário. 

D) Eliminação do voto censitário e a adoção do voto universal, que ampliaram, de forma significativa, a 

porcentagem de eleitores nesse período. 

E) Perpetuação da injustiça social e dos privilégios de setores oligárquicos. O voto popular era manipulado pelos 

grupos dominantes. 

 

QUESTÃO 05 - A Revolução Constitucionalista de 1932 pode ser explicada pela 

 

A) tentativa de recuperação do poder pela oligarquia paulista. 

B) frustração dos tenentes que foram afastados do poder. 

C) manipulação política das oligarquias nordestinas. 

D) luta exclusiva em torno de uma nova Constituição. 

E) insatisfação contra a ditadura de Getúlio Vargas. 

 
QUESTÃO 06 - Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas discursava à nação através do rádio: "A disputa 

presidencial estava levando o país à desordem. Os comunistas infiltravam-se dia a dia nas instituições nacionais. A 

Nação corria perigo de uma luta de classes e os partidos políticos inquietavam o nosso povo" 

 

A) APRESENTE o argumento que Vargas usou para implantar o Estado Novo.  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

B) INDIQUE duas características do Estado Novo. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 



QUESTÃO 07 - COMPARE as relações entre o governo brasileiro e o operariado, antes e depois de 1930. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 08 – ANALISE a frase, relacionando-a à Proclamação da República no Brasil: “...e o povo assistiu 

bestializado”. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

"Cabo de enxada engrossa as mãos... Caneta e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra: labuta pesada, de sol a sol, 

nos campos e nos currais... Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso: a eleição vem aí, e o alistamento rende a estima do 

patrão, a gente vira pessoa.".  (Mário Palmério. Vila dos Confins.)  

 

QUESTÃO 09 - No trecho acima, o escritor Mário Palmério faz alusão a uma prática eleitoral frequente no 

sistema político brasileiro em grande parte do século XX. Considerando as informações apresentadas pelo texto, e os seus 

conhecimentos sobre a matéria, EXPLIQUE o que era o ‘voto de cabresto’. 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10 - Em relação à República Velha, EXPLIQUE as expressões: 

 

A) Coronelismo. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

B) Currais Eleitorais. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11 – EXPLIQUE porque “na República recém proclamada, o café aparecia como um novo rei”.   

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 12 – ANALISE a frase, relacionando-a à Proclamação da República no Brasil: “...e o povo assistiu 

bestializado”. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 13 - COMPARE o parlamentarismo inglês e o parlamentarismo brasileiro do II Reinado.  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 14 - ANALISE as “questões” que ajudaram para a queda do Império no Brasil (Questão Escravocrata 

ou Questão Abolicionista, Questão Militar e Questão Religiosa).  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 15 - EXPLIQUE o que foi a Era Mauá.  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 



 

QUESTÃO 16 - JUSTIFIQUE a afirmativa: “A Constituição de 1824 consagrou, de certo modo, o absolutismo de 

Dom Pedro I”.  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 17 - ANALISE o que pretendia a elite do Brasil Império ao estabelecer o voto censitário.  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 18 - IDENTIFIQUE quem foi favorecido e quem foi prejudicado com a abertura dos portos, 

decretada por D. João VI em 1808, e EXPLIQUE por que. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 19 - EXPLIQUE por que, após a chegada da família real ao Brasil, a abertura dos portos (1808) foi 

uma “questão de sobrevivência” para a corte portuguesa.  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 20 - EXPLIQUE como estava o contexto político-econômico europeu quando ocorreu a transferência 

da família real portuguesa para o Brasil (1808).  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


