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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

QUESTÃO 1  (Valor: 1,0) 

A guerra que Napoleão movia na Europa contra a Inglaterra, em princípios do século XIX, acabou por ter 

consequências para a Coroa portuguesa. Após controlar quase toda a Europa ocidental, Napoleão impôs 

um bloqueio ao comércio entre a Inglaterra e o continente.  

Boris Fausto. História do Brasil. 14 ed. atual. e ampl. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2012. 

Com base no texto, em relação às consequências do Bloqueio Continental, julgue as afirmações a seguir 

em verdadeiro (V) ou falso (F). 

(  ) O bloqueio que a França impôs à Inglaterra e aos demais países europeus fortaleceu o domínio de 

Portugal sobre sua colônia na América.  

(  ) A chegada das tropas francesas à Península Ibérica resultou na vinda da família real portuguesa para o 

Brasil. 

(    ) Diante da ameaça francesa, que avançava até Lisboa, o príncipe regente Dom João resolveu resistir, 

protegendo a capital de Portugal.  

(    ) A obediência de Portugal ao decreto de Napoleão Bonaparte resultou no rompimento das relações 

entre a Coroa portuguesa e a Inglaterra. 

Agora, assinale a sequência correta: 

A) F, V, F, F. B) V, V, F, F. C) F, F, V, F. D) F, F, F, F. E) V, V, V, F. 

 

QUESTÃO 2  (Valor: 1,0) 

Sobre a transferência da Corte de D. João VI para o Brasil, o historiador Kenneth Maxwell afirma: Novas 

instituições foram criadas pela coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que, 

assim, assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito 

fragmentada no sentido administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, em 

1817. Mas, no final, o poder central foi mantido.  

(Adaptado de Kenneth Maxwell, “Para Maxwell, país não permite leituras convencionais”. Entrevista 

concedida a Marcos Strecker. Folha de São Paulo, 25/11/2007, p. 5.)  

Determine quais foram as mudanças criadas pela transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro 

em 1808. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 03 (Valor: 1,0) 

"O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. 

Traçarei uma breve descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. [...] O 

comércio [...] progrediu muito depois que a cidade tornou-se residência real [...] Os ingleses têm aberto 



muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade, que tenho certeza, será bem acolhida. De fato, desde 

março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações e recebendo melhorias.  

Conde Thomas O Neill, 1809. Apud Jean Marcel Carvalho França. "Outras visões do Rio de Janeiro 

Colonial - Antologia de Textos". Rio de Janeiro, José Olympio, 2000. Pp: 310-320.  

A descrição do inglês Thomas O Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da 

Corte portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808.  

Explique por que, a partir da abertura dos portos (1808), ocorreu a preponderância dos ingleses nas 

transações comerciais com o Brasil. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04 (Valor: 1,0) 

"(...) o povo nada ganhou absolutamente com a mudança operada. A maioria dos franceses lucrou com a 

Revolução que suprimiu privilégios e direitos auferidos por uma casta favorecida. Aqui, lei alguma 

consagrava a desigualdade, todos os abusos eram o resultado do interesse e dos caprichos dos poderosos e 

dos funcionários. Mas são estes homens que, no Brasil, foram os cabeças da revolução, (...)" 

(SAINT-HILAIRE, A. de. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Geríeis e São Paulo-1822. In: 

MATTOS, Ilmar R., ALBUQUERQUE, Luís Affonso S. de. Independência ou morte: a emancipação 

política do Brasil. São Paulo: Atual, 1991. p. 63-4.) 

O processo de ruptura do pacto colonial assumiu dimensão definitiva por ocasião das mudanças ocorridas 

quando da Era Napoleônica. Os interesses colonialistas sofreram contestações e o ideário da Revolução 

Francesa influiu decisivamente nos movimentos políticos ocorridos no interior das colônias americanas. 

No Brasil, esse processo reflete-se em ações que resultaram na independência de 1822, precedida de 

movimentos, como o da Insurreição Pernambucana de 1817, que visavam ao rompimento com a 

metrópole. 

 

A) Cite duas razões que contribuíram para a eclosão da Insurreição Pernambucana de 1817. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

B) Justifique o apoio dos grandes proprietários ao processo de independência no Brasil. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 05 (Valor: 1,0) 

Observe a imagem a seguir. Ela ilustra alguns dos problemas que faziam parte da estrutura social do 

Brasil desde o início da colonização e que, no início do século XIX, no contexto da chegada da família 

real portuguesa, ainda se matinha. 

 

Henry Chamberlain, Uma família brasileira, 1821, gravura e aquarela em papel, Coleção Brasiliana, 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

Com base na imagem, associe as duas colunas e, em seguida, marque a sequência correta. 

 

1. Patriarcado (    ) Base da economia brasileira, que consistia na explo-

ração do trabalho de negros africanos e seus descendentes, 

considerados como mercadoria ou mero instrumento de 

trabalho. 

2. Desigualdade social (     ) Refere-se ao domínio político e social exercido pelos 

homens, geralmente mais velhos, sobre a sociedade. 

3. Escravidão (    ) Reforçada por uma estrutura social que beneficiava a 

elite, na qual os senhores de engenho eram privilegiados 

com a posse da terra e de africanos escravizados. 

4. Patrimonialismo (     ) Consiste na administração e apropriação da estrutura 

e dos bens do Estado, utilizando-os em benefício de uma 

elite política e econômica. 

 

A) 1 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 4.   B) 2 ‒ 1 ‒ 3 – 4. C) 4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1. D) 4 ‒ 3 ‒ 2 – 1. E) 3 ‒ 1 ‒ 2 – 4. 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 06 (Valor: 1,0) (Fuvest)  

A Carta outorgada de 1824 estabeleceria um sistema eleitoral que, na sua essência, marginalizava da vida 

política a maioria da população brasileira.  

Explique como funcionava aquele sistema eleitoral. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07 (VALOR: 1,0) 

"Odeio cordialmente as revoluções ... Nas reformas deve haver muita prudência ... Nada se deve fazer aos 

saltos, mas tudo por graus como manda a natureza... Nunca fui nem serei absolutista, mas nem por isso 

me alistarei jamais debaixo das esfarrapadas bandeiras da suja e caótica democracia". 

(José Bonifácio de Andrada e Silva, 1822.) 

 

Analise o texto, associando-o ao processo de independência do Brasil no que se refere 

 

a) à forma assumida pela monarquia no Brasil. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) como foi à participação popular. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 08 (VALOR: 1,0) 

Ao longo do Primeiro Reinado, D. Pedro I enfrentou inúmeras oposições e resistências internas que 

resultaram em movimentos, como a Confederação do Equador, e conflitos, como a Guerra da Cisplatina. 

É possível afirmar que ambos tiveram em comum:  

 

A) a vitória sobre as tropas enviadas pelo governo brasileiro, que saiu dos conflitos com muitos prejuízos. 

B) a tentativa de formar uma confederação, que seria liderada pelas províncias de Pernambuco e 

Cisplatina. 

C) a intenção de instaurar governos de caráter monarquista, porém regidos por uma constituição 

antiescravista. 

D) a localização geográfica, pois tanto a Confederação do Equador quanto a Guerra da Cisplatina 

ocorreram no sul do país.    

E) a insatisfação das elites regionais e as intenções separatistas, em relação ao governo centralizador de 

D. Pedro I. 

 



QUESTÃO 09 (Valor: 1,0) 

Em 1824, Frei Caneca criticou a Constituição outorgada por D. Pedro I dizendo que o poder moderador 

era a chave mestra da opressão da nação brasileira e que a Constituição não garantia a independência do 

Brasil, ameaçava sua integridade e atacava a soberania da nação. 

(Baseado em Frei Caneca, "Crítica da Constituição Outorgada", ENSAIOS POLÍTICOS, Rio de Janeiro, 

Editora Documentário, p. 70-75) 

 

a) Defina o poder moderador. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Explique o que foi a Confederação do Equador, da qual Frei Caneca participou. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

QUESTÃO 10 (Valor: 1,0) 

"Convoquei extraordinariamente esta assembleia por dois motivos: o primeiro, a inesperada notícia de 

que estavam a chegar tropas estrangeiras de emigrados portugueses que vinham buscar asilo neste 

Império; o segundo, os negócios da fazenda em geral, e com especialidade o arranjo do Banco do Brasil, 

que até agora não tem obtido desta assembleia medidas eficazes e salutares. O primeiro cessou, o segundo 

existe, e muito lamento ter a necessidade de o recomendar pela quarta vez a esta assembleia. Claro é a 

todas as luzes o estado miserável a que se acha reduzido o tesouro público, e muito sinto prognosticar 

que, nesta sessão extraordinária, e no decurso da ordinária, a assembleia, a despeito das minhas reiteradas 

recomendações, não arranja negócio de tanta monta, desastroso deve ser o futuro que nos aguarda." 

(D. Pedro I. Fala do Trono na abertura da Assembleia Geral Extraordinária de 2 de abril de 1829, In: 

FALAS DO TRONO. Brasília: INL/MEC, 1977, p.114) 

 

O Banco do Brasil havia sido criado pelo príncipe-regente D. João, em 1808. A despeito das exortações 

de D. Pedro I, foi decretada a falência do banco no ano de 1829. Este foi um dos aspectos da crise que 

levou ao fim o Primeiro Reinado. 

Explique um outro aspecto econômico e um aspecto político da crise que levou à abdicação de D. Pedro I, 

em 1831. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 1,0) 

"Dois partidos lutam hoje em nossa pátria: O Restaurador e o Moderador. O primeiro foi leal ao monarca 

que abdicou e defende os inquestionáveis direitos do Sr. Pedro II. O segundo é partidário do sistema 

republicano e quer reduzir o Brasil a inúmeras Repúblicas "fracas" e "pequenas", e assim seus membros 

poderiam tornar-se seus futuros ditadores." 

(Adaptado do jornal O CARAMURU de 12 de abril de 1832, citado por Arnaldo Contier, Imprensa e 

Ideologia em São Paulo, 1979) 

A partir do texto, responda: 

A) Identifique o período da história política do Brasil o texto foi escrito. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

B) Diferencie i regime político defendido pelos partidos citados no texto. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

C) Explique o porquê das críticas que o jornal O CARAMURU faz ao Partido Moderado. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 12 (Valor: 1,0) 

O historiador José Murilo de Carvalho, analisando o período monárquico no Brasil, afirma: A melhor 

indicação das dificuldades em estabelecer um sistema nacional de dominação com base na solução 

monárquica encontra-se nas rebeliões regenciais. 

(José Murilo de Carvalho, TEATRO DE SOMBRAS, Ed. UFRJ/Relume-Dumará, p. 230) 

 

a) Identifique quatro rebeliões regenciais brasileiras. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Explique de que maneira tais revoltas dificultavam a ordem monárquica. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 13 (Valor: 1,0) 

Sobre as insurreições ocorridas durante o Período Regencial e o II Reinado, relacione o movimento social 

à esquerda com sua característica à direita. 

 

(1) Praieira 

(2) Balaiada 

(3) Sabinada 

(4) Farroupilha 

(5) Cabanagem 

 

(    ) Rebelião iniciada em 1835 na província do Grão-Pará, que levou as camadas populares ao poder. 

(    ) Revolta ocorrida na Bahia em 1837, com predominância das camadas médias urbanas de Salvador. 

(    ) Revolta de sertanejos (vaqueiros e camponeses) e negros escravos, que abalou o Maranhão de 1838 e 

1841. 

(    ) A mais longa revolta da história do Império brasileiro, ocorrida no Rio Grande do Sul, de 1835 a 

1845. 

 

O preenchimento dos parênteses está na sequência correta em: 

a) 1, 3, 4, 2 

b) 2, 1, 4, 5 

c) 5, 3, 2, 4 

d) 3, 4, 1, 2 

e) 1, 2, 3, 4 

 

 

QUESTÃO 14 (Valor: 1,0) 

Criada pelo Ato Adicional de 1834, a Regência Una (1835-1840) é considerada como uma experiência 

republicana do Império que usou elementos da Constituição dos EUA. 

 

Explicite quais determinações do Ato Adicional tornaram possível tal experiência. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 15 (Valor: 1,0) 

Explique frase muito comum referenciada no século XIX no Brasil; 

 "Liberais e Conservadores são farinhas do mesmo saco". 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16 (Valor: 1,0) 

Sobre a pressão inglesa contra o tráfico de escravos, responda: 

a) Determine quais razões levaram a Inglaterra a combater o uso e o comércio de escravos, a partir do 

século XIX. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Explique o que foram as Leis do "Ventre Livre" (28/09/1871) e a dos "Sexagenários" (28/09/1885). 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 17 (Valor: 1,0) 

Imagem 1 

 

Disponível em: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/92-

governo-pessoal-de-d-pedro-ii/8957-o-parlamentarismo>. Acesso em: 6 jul. 2018. 

 

 

 

 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/92-governo-pessoal-de-d-pedro-ii/8957-o-parlamentarismo
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/92-governo-pessoal-de-d-pedro-ii/8957-o-parlamentarismo


Imagem 2 

 

Ângelo Agostini. In: Revista Ilustrada. Rio de Janeiro, n. 450, ano 12, p. 1, 1887/Wikimedia Commons 

(Domínio público) 

 

As imagens apresentadas são caricaturas que criticam o imperador D. Pedro II devido à sua postura 

política no Segundo Reinado. Sobre esse assunto, assinale a resposta correta: 

 

A) A imagem 1 ilustra o revezamento dos partidos Liberal e Conservador no poder, ao redor de D. Pedro 

II. Já a imagem 2 representa a indiferença de D. Pedro II em relação aos rumos do país. 

B) A imagem 1 representa as disputas entre os partidos da Diplomacia, Conservador e Liberal. A 

imagem 2, por sua vez, mostra o cansaço de D. Pedro II diante dessa situação.  

C) A imagem 1 ilustra o domínio de D. Pedro II sobre os partidos políticos, impedindo qualquer 

participação destes no poder. Já a imagem 2 mostra a tristeza do imperador. 

D) A imagem 1 representa a inimizade de D. Pedro II com os partidos Saquarema e Conservador. Já a 

imagem 2 sinaliza a decepção do imperador diante dos problemas com esses dois partidos. 

E) A imagem 1 reproduz os partidos se esquivando da diplomacia monárquica. Já a imagem 2 mostra a 

tristeza do imperador diante das notícias sobre os rumos políticos do país. 

 

 

QUESTÃO 18 (Valor: 1,0) 

"Gradativamente, a produção [de café] concentrada no Vale do Paraíba entrou em decadência.  Antes da 

Proclamação da República, o chamado Oeste Paulista superava região do vale como grande centro 

produtor" 

(BORIS FAUSTO, Pequenos Ensaios de História da República - 1889/1945) 

 

Diferencie a produção do Vale do Paraíba com a do Oeste paulista justificando a frase de Boris Fausto 

acima. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

QUESTÃO 19 (Valor: 1,0) 

Antes da guerra com o Brasil, o Paraguai tinha uma economia estável, com estradas de ferro, siderurgia e 

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

país. 

A) Compare as situações socioeconômicas do Paraguai e do Brasil, em meados do século XIX. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

B) Nesse contexto, explique por que a Inglaterra financiou a guerra que levou à destruição do Paraguai. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 20 (Valor: 1,0) 

Sobre a crise do Império, explique: 

a) A questão religiosa. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) A questão militar. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) A questão da abolição. 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


