
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - História 

Conteúdo: 
BRASIL: PRIMEIRO REINADO 

 CRISE E ABDICAÇÃO 

PERÍODO REGENCIAL 

 GOLPE DA MAIORIDADE 

SEGUNDO REINADO 

 POLÍTICA 

 CULTURA 

 SOCIEDADE 

 

Lista de exercícios 

LISTA DE EXERCÍCIOS PARA ESTUDO 

1. (Cesgranrio) A Constituição imperial brasileira, promulgada em 1824, estabeleceu linhas básicas da 

estrutura e do funcionamento do sistema político imperial tais como o(a):  

a) equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do Imperador e as ordens sociais privilegiadas.  

b) ampla participação política de todos os cidadãos, com exceção dos escravos.  

c) laicização do Estado por influência das idéias liberais.  

d) predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do Poder Moderador.  

e) autonomia das Províncias e, principalmente, dos Municípios, reconhecendo-se a formação regionalizada do 

país.  

 

2. (Cesgranrio) Assinale a opção que apresenta um fato que caracterizou o processo de reconhecimento da 

Independência do Brasil pelas principais potências mundiais:  

a) Reconhecimento pioneiro dos Estados Unidos, impedindo a intervenção da força da Santa Aliança no Brasil.  

b) Reconhecimento imediato da Inglaterra, interessada exclusivamente no promissor mercado brasileiro.  

c) Desconfiança dos brasileiros, reforçada após o falecimento de D. João VI, de que o reconhecimento 

reunificaria os dois reinos.  

d) Reação das potências europeias às ligações privilegiadas com a Áustria, terra natal da Imperatriz.  

e) Expectativa das potências europeias, que aguardavam o reconhecimento de Portugal, fiéis à política 

internacional traçada a partir do Congresso de Viena.  

 

3. (Fgv) No Brasil, durante o Primeiro Império, a situação financeira era precária, pelo fato de que:  

a) o comércio de importação entrou em colapso com a vinda da Família Real (1808);  

b) os Estados Unidos faziam concorrência aos nossos produtos, especialmente o açúcar;  

c) os principais produtos de exportação - açúcar e algodão - não eram suficientes para o equilíbrio da balança 

comercial do país;  

d) o capitalismo inglês se recusava a fornecer empréstimos para a agricultura;  
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e) o sistema bancário era praticamente inexistente, só tendo sido fundado o Banco do Brasil em 1850.  

 

4. (Fuvest) O reconhecimento da independência brasileira por Portugal foi devido principalmente:  

a) à mediação da França e dos Estados Unidos e à atribuição do título de Imperador Perpétuo do Brasil a D.João 

VI.  

b) à mediação da Espanha e à renovação dos acordos comerciais de 1810 com a Inglaterra.  

c) à mediação de Lord Strangford e ao fechamento das Cortes Portuguesas.  

d) à mediação da Inglaterra e à transferência para o Brasil de dívida em libras contraída por Portugal no Reino 

Unido.  

e) à mediação da Santa Aliança e ao pagamento à Inglaterra de indenização pelas invasões napoleônicas.  

 

5. (Fuvest) A organização do Estado brasileiro que se seguiu à Independência resultou no projeto do 

grupo:  

a) liberal-conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizado.  

b) maçônico, que pregava a autonomia provincial, o fortalecimento do executivo e a extinção da escravidão.  

c) liberal-radical, que defendia a convocação de uma Assembléia Constituinte, a igualdade de direitos políticos e 

a manutenção da estrutura social.  

d) cortesão, que defendia os interesses recolonizadores, as tradições monárquicas e o liberalismo econômico.  

e) liberal-democrático, que defendia a soberania popular, o federalismo e a legitimidade monárquica.  

 

6. (Fuvest) Podemos afirmar que tanto na Revolução Pernambucana de 1817, quanto na Confederação do 

Equador de 1824,  

a) o descontentamento com as barreiras econômicas vigentes foi decisivo para a eclosão dos movimentos.  

b) os proprietários rurais e os comerciantes monopolistas estavam entre as principais lideranças dos 

movimentos.  

c) a proposta de uma república era acompanhada de um forte sentimento antilusitano.  

d) a abolição imediata da escravidão constituía-se numa de suas principais bandeiras.  

e) a luta armada ficou restrita ao espaço urbano de Recife, não se espalhando pelo interior.  

 

7. (Mackenzie) São fatores que levaram os E.U.A. a reconhecerem a independência do Brasil em 1824:  

a) Doutrina Monroe (América para os americanos) e os fortes interesses econômicos emergentes nos E.U.A. .  

b) A aliança dos capitais ingleses e americanos interessados em explorar o mercado brasileiro e a crescente 

expansão do mercado da borracha.  

c) A indenização de 2 milhões de libras pagos pelo Brasil ao governo americano e a Doutrina Truman.  

d) A subordinação econômica à Inglaterra e o interesse de aliar-se ao governo constitucional de D. João VI.  

e) A identificação com a forma de governo adotada no Brasil e interesses coloniais comuns.  

 

8. (Mackenzie) A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, 

caracterizou-se por:  

a) ser um movimento contrário às medidas da Corte Portuguesa, que visava favorecer o monopólio do comércio.  

b) uma oposição a medidas centralizadoras e absolutistas do Primeiro Reinado, sendo um movimento 

republicano.  

c) garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa.  



d) ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas.  

e) levar seu principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, à liderança da Constituinte de 1824.  

 

9. (Mackenzie) O episódio conhecido como "A Noite das Garrafadas", briga entre portugueses e 

brasileiros, relaciona-se com:  

a) a promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembléia Constituinte.  

b) a instituição da Tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas entre 

portugueses e brasileiros.  

c) o descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas saneadoras de Oswaldo Cruz.  

d) a manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade "Colunas do Trono" que apoiavam 

Dom Pedro I.  

e) a vinda da Corte Portuguesa e o confisco de propriedades residenciais para alojá-la no Brasil.  

 

10. (Mackenzie) Apesar do Alvará de Liberdade Industrial de 1808, o desenvolvimento industrial 

brasileiro não ocorreu, dentre outros fatores, porque:  

a) a elite agrária, defensora das atividades manufatureiras, não tinha, contudo, expressão política.  

b) a falta de capital anulava as vantagens da excelente rede de transportes e comunicação da época.  

c) o tratado de 1810, com a Inglaterra, anulava nosso esforço industrial, já que oferecia a este país o controle de 

nosso mercado.  

d) embora com grande mercado e mão-de-obra qualificada, faltava-nos tecnologia.  

e) a manutenção do rígido monopólio colonial impedia o sucesso de nossa industrialização.  

 

11. (Fuvest) Nas atas dos debates parlamentares e nos jornais brasileiros da década de 1850, encontram-se 

muitas referências, positivas ou negativas, à Inglaterra.   Estas últimas, em geral, devem-se à irritação 

provocada em setores da sociedade brasileira por pressões exercidas pelo governo inglês para: 

a) diminuir gradativamente a utilização de escravos na agricultura de exportação. 

b) dar ao protestantismo o mesmo status de religião oficial que tinha o catolicismo. 

c) impedir o julgamento por tribunais brasileiros de um oficial inglês que assassinou um cidadão brasileiro. 

d) a extinção do tráfico de escravos, tendo seus objetivos sido alcançados em 1850. 

e) subordinar a política externa brasileira a interesses Ingleses na África a na Ásia. 

 

12. (Fuvest) Durante o período em que o Brasil foi Império houve, entre outros fenômenos, a 

a) consolidação da unidade territorial e a organização da diplomacia. 

b) predominância da cultura inglesa nos campos literário e das artes plásticas. 

c) constituição de um mercado interno nacional, integrando todas as regiões do país. 

d) incidência de guerras externas e a ausência de rebeliões internas nas províncias. 

e) inclusão social dos índios e a abolição da escravidão negra. 

 



13. (Mackenzie) Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação 

dos partidos Liberal e Conservador, podemos afirmar que: 

a) ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao centralismo 

imperial. 

b) as divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade no sistema 

parlamentar. 

c) organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos Liberal e 

Conservador de composição elitista. 

d) Liberal e Conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, sustentando o 

parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador. 

e) os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente o modelo 

inglês. 

 

14. (Mackenzie) Segundo o historiador Bóris Fausto, o fim do regime monárquico resultou de uma série 

de fatores de diferentes relevâncias, destacando-se: 

a) unicamente o xenofobismo despertado pelo Conde d'Eu, nos meios nacionalistas. 

b) a disputa entre a Igreja e o Estado, sem dúvida, o fator prioritário na queda do regime. 

c) a maior força política da época: os barões fluminenses, defensores da Abolição. 

d) a aliança entre exército e burguesia cafeeira que, além da derrubada da monarquia, constituíram uma base 

social estável para o novo regime. 

e) a doutrina positivista, defendida pelas elites e que se opunha a um executivo forte e reformista. 

 

15. (Puccamp) Considere as seguintes afirmações: 

I. O sistema de parceria foi a forma de contratação de mão-de-obra que conseguiu solucionar 

definitivamente o problema da cafeicultura. 

II. Nos centros cafeicultores havia enormes dificuldades para a implantação de núcleos de colonização. 

III. As principais regiões receptoras da imigração foram o Nordeste e o Vale do Paraíba. 

IV. O progresso do trabalho livre foi em grande parte condicionado pela decadência do regime servil. 

V. A eliminação do trabalho escravo tornava-se um imperativo da modernização e consolidação 

capitalista do país. 

 

Em relação ao processo de imigração ocorrido no Brasil em fins do século XIX é correto somente: 

a) I, III e V 

b) II, III e IV 

c) II, IV e V 

d) I, II, III, IV 

e) I, II, IV e V 

 



16. (Puccamp) No dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações 

de Sinha Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual: a 

diferença era proveniente de juros. 

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se perfeitamente que era bruto, mas 

a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano 

perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava 

direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! 

            (Graciliano Ramos, "Vidas secas") 

 

O texto menciona a "carta de alforria", que podia ser conquistada pelos próprios escravos no Brasil, 

quando estes 

a) abdicavam de suas práticas culturais e juravam fidelidade à Coroa e à Igreja. 

b) provavam ascendência nobre ou status político em suas sociedades de origem. 

c) rebelavam-se e eram classificados como insubordinados ou "forros". 

d) tornavam-se escravos "de ganho", obtendo do Estado uma liberdade condicional. 

e) pagavam um determinado valor equivalente a sua liberdade ou "manumissão". 

 

17. (Pucpr) Em alguns livros, o período da história do Império Brasileiro entre 1850 a 1870 tem o seu 

nome elogiado como "empresário moderno, empreendedor, a presença de escravos em seus negócios, após 

a decretação do fim do tráfico em 1850, no entanto, compromete sua fama de abolicionista". 

O texto se refere à chamada Era: 

a) Ubá. 

b) Itajubá. 

c) Penedo. 

d) Cotegipe. 

e) Mauá. 

 

18. (Uece) O epíteto "Terra da Luz" foi atribuído ao Ceará por ter sido a primeira província brasileira a 

abolir oficialmente a escravidão. Sobre este episódio tão marcante para a História do Ceará, assinale a 

alternativa correta: 

a) a campanha abolicionista foi muito intensa, contando inclusive com a participação dos jangadeiros, já que os 

escravos constituíam quase a metade da população da província 

b) a escravidão representava a principal fonte de mão-de-obra para a província, principalmente na pecuária e na 

cultura do algodão 

c) o movimento abolicionista foi liderado pelos proprietários de terras insatisfeitos com a escravidão e 

interessados na imigração de europeus 

d) na década de 1880, o número de escravos já era muito reduzido, fato agravado pela seca de 1877, quando as 

fugas e as alforrias foram intensificadas 

   

19. (Uel) "A autonomia das províncias é para nós mais que um interesse imposto pela solidariedade dos 

direitos e das relações provinciais, é um princípio cardeal e solene que inscrevemos na nossa bandeira." 

O texto identifica um dos princípios que norteou, no Brasil, 

a) a política desenvolvimentista. 

b) o movimento republicano. 

c) a semana de 22. 

d) a campanha tenentista. 

e) o regime absolutista. 

 



20. (Uel) "Os estrangeiros que chegavam ao Rio de Janeiro ou outras cidades costeiras ficavam 

espantados com os milhares de negros que viam carregando água, mercadorias e produtos, transportando 

seus senhores e senhoras em liteiras ou redes pelas ruas da cidade, ou vendendo uma grande variedade de 

produtos. Os proprietários de escravos exigiam seu trabalho, serviço e obediência totalmente amparados 

por uma complexa estrutura legal, pelo costume oficializado e pela doutrina da Igreja católica". 

            (CONRAD, Robert Edgar. "Os Tumbeiros". São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 7- 8.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a escravidão no Brasil, considere as afirmativas a seguir. 

I. O fluxo crescente do tráfico de escravos da África para o Brasil, até a primeira metade do século XIX, 

indica que a elite fundiária se negava a optar pelo sistema de trabalho livre. 

II. As mortes freqüentes de escravos, por fugas, doenças, maus-tratos, entre outros, reduziram a mão-de-

obra disponível e inviabilizaram o lucro proveniente do tráfico. 

III. O discurso liberal de franceses e anglo-americanos demonstrava forte oposição à idéia de posse de 

seres humanos por outros da mesma espécie. 

IV. Os proprietários de escravos brasileiros, durante a primeira metade do século XIX, concebiam a 

escravidão como um direito concedido pelo imperador e por Deus, defendendo-o como um privilégio 

natural. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 

b) I e IIII. 

c) II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV. 

 

 

GABARITO 

1.D  

    2.E  

    3.C    

  4.D   

   5.A    

  6.C    

  7.A  

    8.B   

   9.D 

10.C 

 11.D   

12.A   

 13.D    

14.D 

  15.C  

   16.E 

  17. E  

 18.D 



19.B  

  20.D 

 

 


