
QUESTÕES BRASIL IMPÉRIO 

 

 

 

1- É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham mantido 

aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a 

metrópole. Ocorreu o extraordinário, fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias 

ecológicas numa só entidade cívica e política. 

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: formação e sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1988. 

 

Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua 

unidade político-territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. 

Relacionando o projeto de independência à construção do Estado nacional brasileiro, a sua 

particularidade decorreu da 

 

a) ordenação de um pacto que reconheceu os direitos políticos aos homens, independentemente de 

cor, sexo ou religião. 

b) estruturação de uma sociedade que adotou os privilégios de nascimento como critério 

de hierarquização social. 

c) realização de acordos entre as elites regionais, que evitou confrontos armados contrários ao 

projeto luso-brasileiro. 

d) concessão da autonomia política regional, que atendeu aos interesses socioeconômicos 

dos grandes proprietários. 

e) afirmação de um regime constitucional monárquico, que garantiu a ordem associada à 

permanência da escravidão. 

 

 

2- Hoje em dia, nas grandes cidades, enterrar os mortos é uma prática quase íntima, que diz respeito 

apenas à família. A menos, é claro, que se trate de uma personalidade conhecida. Entretanto, isso 

nem sempre foi assim. Para um historiador, os sepultamentos são uma fonte de informações 

importantes para que se compreenda, por exemplo, a vida política das sociedades.  

No que se refere às práticas sociais ligadas aos sepultamentos, 

 

A -na Grécia Antiga, as cerimônias fúnebres eram desvalorizadas, porque o mais importante era a 

democracia experimentada pelos vivos. 

B- na Idade Média, a Igreja tinha pouca influência sobre os rituais fúnebres, preocupando-se mais 

com a salvação da alma. 

C -no Brasil colônia, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela observância da hierarquia 

social. 

D- na época da Reforma, o catolicismo condenou os excessos de gastos que a burguesia fazia para 

sepultar seus mortos. 

E -no período posterior à Revolução Francesa, devido às grandes perturbações sociais, abandona-se a 

prática do luto. 

 

 

3- O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, considerava os jesuítas como inimigos, 

também porque, no Brasil, eles catequizavam os índios em aldeamentos autônomos, empregando a 

assim chamada língua geral. Em 1755, Dom José I aboliu a escravidão do índio no Brasil, o que 

modificou os aldeamentos e enfraqueceu os jesuítas. 



Em 1863, Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, aboliu a escravidão em todas as 

regiões do Sul daquele país que ainda estavam militarmente rebeladas contra a União em decorrência 

da Guerra de Secessão. Com esse ato, ele enfraqueceu a causa do Sul, de base agrária, favorável à 

manutenção da escravidão. A abolição final da escravatura ocorreu em 1865, nos Estados Unidos, e 

em 1888 no Brasil. 

 

Nos dois casos de abolição de escravatura, observam-se motivações semelhantes, tais como 

 

(A) razões estratégicas de chefes de Estado interessados em prejudicar adversários, para afirmar sua 

atuação política. 

(B) fatores culturais comuns aos jesuítas e aos rebeldes do Sul, contrários ao estabelecimento de um 

governo central. 

(C) cumprimento de promessas humanitárias de liberdade e igualdade feitas pelos citados chefes de 

Estado. 

(D) eliminação do uso de línguas diferentes do idioma oficial reconhecido pelo Estado. 

(E) resistência à influência da religião católica, comum aos jesuítas e aos rebeldes do Sul. 

 

 

4- É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham mantido 

aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a 

metrópole. Ocorreu o extraordinário, fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias 

ecológicas numa só entidade cívica e política. 

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: formação e sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1988. 

 

Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua 

unidade político-territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. 

Relacionando o projeto de independência à construção do Estado nacional brasileiro, a sua 

particularidade decorreu da 

 

a) ordenação de um pacto que reconheceu os direitos políticos aos homens, independentemente de 

cor, sexo ou religião. 

b) estruturação de uma sociedade que adotou os privilégios de nascimento como critério 

de hierarquização social. 

c) realização de acordos entre as elites regionais, que evitou confrontos armados contrários ao 

projeto luso-brasileiro. 

d) concessão da autonomia política regional, que atendeu aos interesses socioeconômicos 

dos grandes proprietários. 

e) afirmação de um regime constitucional monárquico, que garantiu a ordem associada à 

permanência da escravidão. 

5- "Com a Abolição houve um deslocamento do poder político. Acelerou-se a decadência da oligarquia 

tradicional que detivera o poder durante o Império e se identificara com a monarquia. Abalaram-se 

os fundamentos sociais do sistema monárquico no Brasil. No ano seguinte, era proclamada a 

República. O poder econômico concentrou-se nas áreas mais dinâmicas. No oeste paulista o café 

cultivado nas terras roxas produzia safras nunca vistas. Tinha-se aperfeiçoado os métodos de 

beneficiamento do café, construído ferrovias que revolucionaram o sistema de transportes e 

experimentava-se o trabalho livre. Formara-se um novo grupo social, uma nova oligarquia que irá 

controlar o poder político durante a Primeira República". 

COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 7. ed. São Paulo: 

Unesp, 1999. p. 340. 

 

Além dos aspectos levantados, outros elementos também foram importantes no contexto da 



proclamação da República: 

 

I. A decisão monárquica de estabelecer o sufrágio universal. 

II. A decisão monárquica de investir diretamente na industrialização. 

III. O descontentamento dos militares com o governo monárquico. 

IV. A oposição dos bispos do Pará e Olinda ao governo imperial. 

 

São corretas as afirmativas: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e III. 

e) III e IV. 

6- TEXTO I 

Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A 

maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, 

a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O 

impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da 

propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. 

ALBUQUERQUE, W. O jogo da dissimulação: Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: 

Cia. das Letras, 2009 (Adaptado). 

 

TEXTO II 

Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais 

numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais 

aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres 

habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente 

cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. 

CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São 

Paulo: Cia. das Letras, 1990 (Adaptado). 

 

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa os 

argumentos apresentados no Texto II é o(a): 

 

a) variedade das estratégias de resistência dos cativos. 

b) significado político da Abolição.  

c) inovação social representada pela lei. 

d) ineficácia prática da libertação 

e) controle jurídico exercido pelos proprietários. 

7- O período monárquico no Brasil costuma ser dividido em três momentos distintos: Primeiro Reinado 

(1822-1831); Regências (1831-1840) e Segundo Reinado (1840-1889). Sobre as principais questões 

que marcaram esses momentos, assinale a alternativa incorreta. 

 a) A Guerra do Paraguai marcou o Primeiro Reinado e foi a grande responsável pelo 

enfraquecimento do poder de D. Pedro I, resultando na Independência do Brasil. 

 b) A primeira etapa da monarquia brasileira teve dificuldades para se consolidar, o Primeiro Reinado 

foi curto e marcado por tumultos e conflitos entre D. Pedro I que era português com os brasileiros. 

 c) A primeira Constituição Brasileira foi outorgada em 1824, por D. Pedro I. 

 d) A segunda etapa da história do Brasil monárquico inicia-se em 1831, com a renúncia de D. Pedro 

I em favor do filho Pedro de Alcântara, com apenas cinco anos de idade. 



 e) O terceiro momento da monarquia no Brasil inicia-se com o reinado de Dom Pedro II, período 

marcado pela centralização do poder de um lado e pelas disputas políticopartidárias entre liberais e 

conservadores, de outro. 

 

8- Associe os períodos da História do Brasil Império, listados na Coluna A, às características que os 

identificam, indicadas na Coluna B. 

Coluna A 

1 – Primeiro Reinado (1822 a 1831) 

2 – Período Regencial (1831 a 1840) 

3 – Segundo Reinado (1840 a 1889) 

Coluna B 

( ) Período conturbado, caracterizado pelas lutas entre restauradores, exaltados e moderados, assim 

como pelas rebeliões provinciais que colocaram em risco a integridade territorial e política do País. 

( ) Caracterizou-se por ser um período de transição, marcado por uma aguda crise econômica, 

financeira, social e política, com a divisão do Partido Brasileiro em duas facções: a conservadora e a 

liberal. 

( ) Período em que a economia passou a ter o café como produto fundamental e foram realizados 

alguns reforços industrializadores, dentre os quais, um dos mais importantes, aquele empreendido 

pelo Barão de Mauá. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo: 

 

a) 1 – 2 – 3          b) 3 – 2 – 1         c) 2 – 3 – 1          d) 3 – 1 – 2              e) 2 – 1 – 3 

 

9- 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 abolição imediata da escravidão constituía-se numa de suas principais bandeiras. 

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

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

 

 

 

 

 

 


