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AS QUESTÕES DISCURSSIVAS DEVERÃO SER RESPONDIDAS EM UMA FOLHA E ANEXADA À LISTA.
1) (UFMT) Durante o Segundo Reinado, com a consolidação de um projeto político nacional, após os conturbados
anos da década de 30 do século XIX, o Brasil ampliou sua projeção externa e esteve envolvido em várias questões
importantes no plano internacional, principalmente na região da Bacia do Prata. Sobre a política externa do Segundo
Reinado para essa região, é correto afirmar:
a) Foi negociado o fim da Guerra da Cisplatina.
b) O Brasil subjugou a Argentina na guerra contra o Aguirre.
c) Foi celebrada uma aliança com o Paraguai para conter a expansão uruguaia.
d) O Brasil promoveu a paz na região.
e) Foi criada a Tríplice Aliança contra o Paraguai.
2) A política externa do Segundo Reinado, em relação à República do Paraguai, tinha por objetivo:
a) retomar a posse da Cisplatina;
b) assegurar a livre navegação na Bacia Platina;
c) restaurar o vice-reinado do Prata;
d) defender o sistema monárquico;
e) criar um órgão de defesa interamericano.
3) (FEI/SP) Irineu Evangelista de Sousa, Barão e Visconde de Mauá, foi um empreendedor que investiu em vários
campos: Companhia de Navegação a Vapor no Amazonas e Rio Grande do Sul, Companhia de Iluminação a gás no
Rio de Janeiro, companhias de bonde e estradas de ferro e outros.
Em qual período da história do Brasil Mauá se destacou?
a) República Velha.

b) Período Colonial.

c) Segundo Reinado.

d) Era Vargas.

e) Independência.

4) (FGV/RJ) A Questão Christie teve como efeito:
a) o exercício de represálias navais inglesas contra o Brasil;
b) o rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra;
c) a vitória brasileira no arbitramento do rei dos belgas, Leopoldo I;
d) o reatamento das relações entre os dois países em 1865;
e) todas as respostas combinadas.
5) (PUC-PR) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná O Segundo Reinado (1840-1889) marcou o auge da forma de governo monárquica no Brasil. A respeito da política
externa dessa época, assinale a única alternativa INCORRETA:
a) O Império, aproveitando-se da rebelião dos seringueiros e revelando traços imperialistas, obteve da Bolívia a região do
Acre, formalizando a conquista com o Tratado de Petrópolis.
b) A Questão Christie culminou com o rompimento de relações diplomáticas com a Inglaterra.
c) O Império interveio militarmente no Uruguai e provocou a queda de Aguirre, do Partido Blanco, apesar da solidariedade
que este tinha de Solano Lopes.
d) O Império interveio militarmente na Argentina, juntamente com algumas províncias deste país, em rebelião contra seu
presidente, João Manuel Rosas.
e) Nenhum atrito digno de registro ocorreu entre o Brasil e o Império Alemão, do qual recebemos numerosos colonos ou
imigrantes.
6) (UFBA) Há mais de um século, teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento urbano
acelerado. Podemos identificar, como condições que favoreceram essas transformações:

a) a crise provocada pelo fim do tráfico de escravos que deu início à política de imigração e liberou capitais internacionais
para a instalação de indústrias.
b) os lucros auferidos com a produção e a comercialização do café, que deram origem ao capital para a instalação de
indústrias e importação de mão-de-obra estrangeira.
c) a crise da economia açucareira do nordeste que propiciou um intenso êxodo rural e a consequente aplicação de capitais no
setor fabril em outras regiões brasileiras.
d) os capitais oriundos da exportação da borracha amazônica e da introdução de mão-de-obra assalariada nas áreas agrícolas
cafeeiras.
e) a crise da economia agrícola cafeeira, com a abolição da escravatura, ocasionando a aplicação de capitais estrangeiros na
produção fabril.
7) (FATEC-SP) A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a dois partidos: o
antes partido progressista passou a chamar-se partido liberal e o regressista passou a chamar-se partido conservador.
Pode-se considerar como característica desses partidos:
a) Os partidos do império sempre tiveram plataformas políticas bem definidas.
b) As divergências entre as várias classes da sociedade brasileira estavam representadas nos programas partidários.
c) Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre os liberais e conservadores, pois eram "farinha do mesmo saco".
d) Os conservadores sempre estiveram no poder e os liberais sempre estiveram na oposição.
e) Ambos tinham influência ideológica externa nos seus programas, apesar de proibido por lei.
8) (UFC) Fazendo um balanço econômico do Segundo Reinado, podemos afirmar que ele foi um período no qual:
a) algumas atividades ganharam importância, como a criação do gado no Rio Grande do Sul e as lavouras de açúcar no
Nordeste.
b) o Brasil deixou de ser um país essencialmente agrário, ingressando na era da industrialização.
c) a Amazônia passou a ter um grande destaque com o "boom", desde 1830, da produção da borracha.
d) ocorreram grandes transformações econômicas com as quais o centro-sul ganhou projeção em detrimento do nordeste.
e) as diversas regiões brasileiras tiveram um crescimento econômico constante, uniforme e progressivamente integrado.
9) ) (Uerj 2014)
A restituição da passagem
As famílias chegadas a Santos com passagens de 3ª classe, tendo pelo menos 3 pessoas de 12 a 45
anos, sendo agricultores e destinando-se à lavoura do estado de São Paulo, como colonos nas
fazendas ou estabelecendo-se por conta própria em terras adquiridas ou arrendadas de particulares
ou do governo, fora dos subúrbios da cidade, podem obter a restituição da quantia que tiverem pago
por suas passagens.
Adaptado de O immigrante, nº 1, janeiro de 1908
A publicação da revista O imigrante fazia parte das ações do governo de São Paulo que tinham
como objetivo estimular, no final do século XIX e início do XX, a ida de imigrantes para o
estado. Para isso, ofereciam-se inclusive subsídios, como indica o texto.
Essa diretriz paulista era parte integrante da política nacional da época que visava à garantia da:
a) oferta de mão de obra para a cafeicultura
b) ampliação dos núcleos urbanos no interior
c) continuidade do processo de reforma agrária
d) expansão dos limites territoriais da federação
10) (Fmp 2016) O Império brasileiro passou por grandes transformações econômicas a partir, principalmente, de
meados do século XIX. Qual das seguintes causas de mudanças na estrutura econômico-social do país contribuiu
diretamente para a crise da Monarquia?
a) Assinatura da Lei Áurea
b) Aprovação da Lei de Terra
c) Promulgação do Código Comercial
d) Financiamento de empresas do Barão de Mauá
e) Instituição das Tarifas Alves Branco
11) (G1 - ifsc 2016) Em 1850, por meio da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravos para o Brasil foi proibido
definitivamente. Sobre a importação de escravos e sua proibição, assinale a alternativa CORRETA.

a) A Lei Eusébio de Queiroz foi uma resposta à pressão estrangeira, principalmente exercida pela França sobre o Brasil, após
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
b) O fim do tráfico de escravos baseou-se em mais uma lei sem aplicação no Brasil, pois quando ela foi promulgada, já não
existia mais escravidão no país.
c) O fim do tráfico foi resultado dos crescentes movimentos armados empreendidos pelos escravos brasileiros.
d) A proibição do tráfico de escravos para o Brasil não surtiu efeito, pois o trabalho realizado por eles já não era
economicamente relevante.
e) A Lei Eusébio de Queiroz levou ao aumento do comércio interno e do preço dos escravos entre as regiões Nordeste e
Sudeste do Brasil.
12) (Udesc 2016) A Lei do Ventre Livre foi uma lei abolicionista, promulgada, no Brasil, em 28 de setembro de 1871.
Sobre a Lei do Ventre Livre, assinale a alternativa correta.
a) Foi promulgada pelo Imperador Pedro II e concedia liberdade a todas as crianças e às respectivas mães que viviam sob a
escravidão no território brasileiro.
b) Essa lei encontrou forte resistência entre os senhores, visto que não previa indenização pelo fim da escravidão das crianças
nascidas a partir da publicação da lei.
c) Instituía a liberdade de todas as crianças nascidas a partir da publicação da lei, mas deixava a possibilidade dessas crianças
permanecerem sob “os cuidados” do antigo proprietário até a idade de 21 anos.
d) Como a lei libertava a criança, mas não libertava os pais, assim que nasciam essas crianças eram retiradas do convívio
com os pais escravizados e eram destinadas a um abrigo mantido pelo Estado.
e) De acordo com a lei, os senhores tinham a opção de manter as crianças libertas junto aos pais escravizados até a
maioridade, mas os senhores não podiam usufruir da mão de obra delas.
13 (Cefet MG 2015) “O ano de 1850 foi um marco divisor de águas, devido à promulgação da lei Eusébio de Queiroz.
Embora, após a extinção oficial do tráfico, tenham sido registrados alguns desembarques clandestinos de africanos, estes
foram em pequeno número e, dez anos após a promulgação da referida lei, o Brasil havia definitivamente deixado de ser
um país importador de escravos.”
DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Ed. Planeta do Brasil, 2010. p. 183. (Adaptado)

A lei de 1850 representou um marco importante no processo de abolição da escravidão no país. Essa medida teve como
impacto o(a)
a) declínio da produção cafeeira.
b) crescimento do número de alforrias.
c) distribuição de terras para os libertos.
d) intensificação do tráfico interprovincial.
e) adoção de uma política de reprodução de cativos.

14) (Enem 2015)
Essas imagens de D. Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850,
pouco mais de uma década após o Golpe da Maioridade. Considerando o
contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos
destacados, essas imagens representavam um
a) jovem maduro que agiria de forma irresponsável.
b) imperador adulto que governaria segundo as leis.
c) líder guerreiro que comandaria as vitórias militares.
d) soberano religioso que acataria a autoridade papal.
e) monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo.
15) (Mackenzie 2015) A maior das guerras que a América Latina conheceu no século XIX foi a Guerra do Paraguai
(1864-1870). Em 1865, os governos do Brasil, Argentina e Uruguai criaram a Tríplice Aliança contra o governo do
presidente paraguaio Solano López. Sobre esse conflito considere as afirmativas dadas.
I.
A questão fundamental era a liberalização da bacia do Rio da Prata para o comércio internacional, o que beneficiaria
especialmente aos interesses ingleses na região.

II. A expansão da economia paraguaia exigia que o país pudesse exercer controle sobre a navegação dos rios platinos. Com
uma indústria florescente, o Paraguai necessitava escoar suas mercadorias através do estuário do Prata.
III. Os países integrantes da Tríplice Aliança foram financiados pelo capital inglês e, portanto, não tiveram suas economias
prejudicadas pelo confronto armado.
Assinale
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
16) (Unesp 2015) Examine a charge do cartunista Pestana.
Como a charge representa a abolição da escravidão? Justifique sua resposta com um
elemento extraído da imagem. Identifique um resultado da abolição, ocorrida em 1888, e
caracterize, exemplificando, a condição da população afro-brasileira cem anos depois.
17. (G1 - ifsc 2015) VILLARREAL, Espanha — Um fato inusitado marcou a vitória do
Barcelona sobre o Villarreal, de virada, por 3 a 2, neste domingo. Aos 30 minutos do segundo tempo, um torcedor jogou
uma banana no campo, numa suposta atitude racista. O lateral-direito brasileiro, Daniel Alves, caminhou até lá, pegou a
fruta e comeu. O jogo foi em Villarreal.
Disponível em: http://oglobo.globo.com/esportes/daniel-alves-come-banana-jogada-por-torcedor-em-jogo-do-barce ona12314451#ixzz3508rmq6A. Acesso: 10 ago. 2014.

O fato acima citado teve grande divulgação no Brasil e no mundo demonstrando que ainda existe casos de racismo no
mundo. No Brasil, o racismo tem relação direta com o período de escravidão. Sobre as leis que deram fim à escravidão
analise as seguintes afirmações:
I. A lei do Ventre Livre não libertava o recém-nascido, mas fazia-o já nascer livre.
II. A lei Eusébio de Queirós, de 1850, é considerada a primeira lei abolicionista em território brasileiro.
III. A Lei Áurea, assinada em 1888, abolia a escravidão no Brasil e proibia qualquer tipo de ato racista contra os libertos.
IV. Em 1885 foi assinada a Lei do Sexagenário que libertava os negros com setenta anos, lei criticada, pois nenhum escravo
chegou a essa idade.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.
e) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.
18. (Unesp 2014) É particularmente no Oeste da província de São Paulo – o Oeste de 1840, não o de 1940 – que os
cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os
tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do “engenho” de açúcar.
(Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, 1987.)

Cite e explique duas semelhanças e duas diferenças significativas entre a exploração agrária cafeeira no Oeste paulista do
século XIX e a que predominou na lavoura canavieira no Nordeste colonial.

BONS ESTUDOS!!!

