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01 - (FGV/2002)       
A transferência da Corte portuguesa para o Brasil, em 
1808, proporcionou: 

 
a) A ampliação do controle metropolitano sobre as 

atividades coloniais e o maior enquadramento do 
Brasil às estruturas do Antigo Sistema Colonial. 

b) O estabelecimento de interesses convergentes 
entre membros da burocracia imperial, 
proprietários rurais e comerciantes, base 
sociopolítica decisiva para o processo de 
emancipação política. 

c) A mudança da capital do Vice-reino do Brasil para o 
Rio de Janeiro e a compensação da perda do 
poderio político baiano, por meio de uma ampla 
autonomia econômica autorizada a toda a região 
nordestina. 

d) A emergência de uma burguesia mercantil 
interessada em modernizar o Brasil pelo 
rompimento dos laços coloniais com Portugal e a 
abolição imediata da escravidão. 

e) Maior dispersão dos domínios portugueses na 
América, em função das rivalidades regionais 
acentuadas e ampliadas com a elevação da cidade 
do Rio de Janeiro à condição de capital do império 
colonial. 

 
02 - (Mackenzie SP/2000)       

“Está aí a explicação para a originalidade do Brasil na 
América Latina: manter a unidade e ser durante o século 
XIX a única monarquia da América.” 

Cáceres - História do Brasil 
 

Assinale a alternativa que justifica a frase acima:  
a) A unidade e a monarquia interessavam à elite 

proprietária que temia o fim do trabalho escravo e 
as lutas regionais, dai a independência feita de cima 
para baixo. 

b) A forma de governo monárquico fora imposição da 
Inglaterra para reconhecer nossa independência. 

c) Os líderes da aristocracia rural eram abolicionistas 
e republicanos e relutaram em aceitar o governo 
monárquico. 

d) O separatismo nunca esteve presente em nossa 
História, nem na fase colonial e tampouco no 
império. 

e) O liberais no Brasil da época não temiam a 
haitização do país, já que defendiam o fim da 
escravidão e amplos direitos à população. 

 
03 - (PUCCamp SP/1994)       

A trasferência da corte portuguesa para  o Brasil 
conferiu à nossa independência política uma 
característica singular, pois favoreceu a: 

 
a) Ruptura do pacto colonial, sem graves convulsões 

sociais e, tambem, sem a fragmentação territorial. 
b) Manutenção do exclusivo colonial e a continuidade 

dos investimentos portugesses. 

c) Coesão partidária sem contestação e a unidade 
provincial em torno do novo regime. 

d) Alteração da estrutura social anterior e, também da 
organização econômica  

e) Permanência dos funcionários ligados à corte e, 
também, dos burocratas lusos. 

 
04 - (PUC RJ/1996)      

 “Não se contentou a minha família em ter um quinhão 
anônimo no regozijo público: entendeu oportuno e 
indispensável celebrar a destituição do imperador com 
um jantar, e tal jantar que o ruído das aclamações 
chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou quando menos 
de seus ministros, (...) Dada a hora, achou-se reunida 
uma sociedade seleta, o juiz de fora, três ou quatro 
oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários 
funcionários da administração, uns com suas mulheres 
e filhas, outros sem eles, mas todos comungando no 
desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de 
um peru.” 
(Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

 
Sobre o período compreendido entre a chegada da 
Corte Portuguesa ao Brasil - 1808 - e a Independência - 
1822 -, são corretas as afirmações abaixo, com EXCEÇÃO 
de uma.  
 
Assinale-a: 
a) A referência que o texto faz ao juiz de fora, aos 

militares, comerciantes, letrados, funcionários da 
administração é uma alusão aos grupos sociais que 
se reuniram ao redor da Corte portuguesa no Rio de 
Janeiro, no início do século XIX. 

b) As lembranças da invasão do reino português pela 
França bonapartista em 1807, da qual decorreu a 
vinda da Corte para o Brasil, faziam com que, 
naquele momento em 1814, esse grupo desejasse 
“atolar a memória de Bonaparte”. 

c) A derrota de Napoleão Bonaparte pela Santa 
Aliança estimulou o fortalecimento do poder 
monárquico na Europa. No caso português 
significou a criação de uma nova monarquia 
absoluta, separada do Brasil, com capital na cidade 
do Porto. 

d) O desejo de permanecer na América, fruto da idéia 
de um império luso-americano, tendo como sede o 
Rio de Janeiro, ensejou a que D. João elevasse o 
Brasil a categoria de Reino unido a “Portugal e 
Algarves”. 

e) A interação entre portugueses e colonos luso-
brasileiros funcionários, comerciantes e 
proprietários de terras e escravos - quando da 
estadia da Corte portuguesa no Brasil criou um 
núcleo que iria defender a autonomia brasileira 
perante os desejos recolonizadores em 1822. 

 
05 - (ESCS DF/2005)     

“Senhor. O dado está lançado: de Portugal não temos de 
esperar senão escravidão e horrores. Venha V.A.R. 
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[Vossa Alteza Real] quanto antes e decida-se, porque 
irresoluções, e medidas d’água morna, à vista desse 
contrário que não nos poupa, para nada servem, e um 
momento perdido é uma desgraça.” 

(Carta de José Bonifácio, 1º de setembro de 1822) 
 
O bilhete de José Bonifácio a D. Pedro expressa o quadro 
de tensões que marcou a vida política brasileira às 
vésperas da proclamação da independência. Grande 
parte da elite brasileira apoiou a adoção de um regime 
monárquico no Brasil sob a liderança de um membro da 
família portuguesa pelo seguinte motivo: 
a) a criação de um Império do Brasil seria bem vista 
tanto pelas antigas monarquias européias, quanto pelas 
novas nações americanas, as quais, em sua maioria, 
passaram também a adotar a forma de governo 
monárquica; 
b) as derrotas sofridas pelos Estados Unidos da 

América na segunda guerra de independência 
contra o Império Britânico (1812-1814), provavam 
a inviabilidade de se manter regimes republicanos 
na América; 

c) para políticos brasileiros como José Bonifácio, o 
regime monárquico teria um importante papel na 
defesa da ordem e da unidade político-territorial; 

d) a opção pela monarquia visava a barrar a influência 
de concepções abolicionistas radicais e 
republicanas defendidas pelo Apostolado; 

e) ao apoiar a liderança de D. Pedro, as elites 
brasileiras davam uma demonstração, à 
comunidade internacional, que se mantinham fiéis 
à Coroa Portuguesa. 

 
06 - (UERJ/2002)       

“O Deus da natureza fez a América para ser 
independente e livre: o Deus da Natureza conservou no 
Brasil o príncipe regente para ser aquele que firmasse a 
independência deste vasto continente. Que tardamos? 
A época é esta. Portugal nos insulta ... a América nos 
convida ... a Europa nos contempla ... o príncipe nos 
defende ... Cidadãos! Soltai o grito festivo ... Viva o 
Imperador Constitucional do Brasil, o senhor D. Pedro 
Primeiro”. 
(Correio Extraordinário do Rio de Janeiro, 21/09/1822) 

 
a) Comparando os processos de emancipação política 

da América portuguesa e da América espanhola, 
aponte uma diferença verificada entre eles. 

b) Apresente duas razões para a independência do 
Brasil. 

 
07 - (UFF RJ/2001)       

“A preocupação (...) justificada de nossos historiadores 
em integrar o processo de emancipação política com as 
pressões do cenário internacional envolve alguns 
inconvenientes ao vincular demais os acontecimentos 
da época a um plano muito geral, (...) deixando em 
esquecimento o processo interno de ajustamento às 

mesmas pressões que é o de (...) interiorização da 
metrópole no Centro-Sul da Colônia”  

(DIAS, Maria Odila Silva da. “A Interiorização da 
Metrópole”. In: MOTA, Carlos Guilherme. 1822: 

Dimensões. SP, Perspectiva, 1972, p.165). 
 

A citação anterior indica uma outra dimensão da 
análise do processo de emancipação política do Brasil e 
sua interpretação sugere: 
a) A necessidade de associar-se o enraizamento dos 

interesses portugueses no Centro-Sul ao processo 
de  emancipação política pouco traumática; 

b) A valorização da reação conservadora na Europa 
como determinante da independência política do 
Brasil; 

c) a necessidade de atribuir-se relevância ao papel 
definitivo do sentimento de formação da 
nacionalidade brasileira em nossa  emancipação 
política; 

d) A valorização dos elementos de ruptura presentes 
no processo de emancipação política, em 
detrimento dos elementos de continuidade; 

e) A necessidade de enfatizar-se o estudo das idéias 
de Rousseau e demais enciclopedistas para se 
compreender a independência política do Brasil. 

 
08 - (UFJF MG/1999)      

Com o desenvolvimento dos movimentos de 
independência dos Estados Unidos e das Américas 
portuguesa e espanhola, surgiu um novo 
reordenamento político-econômico mundial.  

 
Com relação a este processo, marque a alternativa 
CORRETA: 
a) A abertura dos portos às nações amigas e os 

Tratados de 1810 acabaram com o monopólio 
colonial português no Brasil. A maior beneficiária 
destas medidas foi a Inglaterra, que passou a ter o 
mercado brasileiro como o maior consumidor de 
seus produtos industrializados; 

b) A independência dos Estados Unidos, tardia em 
relação às outras colônias do Novo Mundo, ao 
romper com o pacto colonial em meados do século 
XIX, abriu espaço para a ascensão holandesa e 
francesa no continente norte-americano; 

c) Os movimentos de independência das colônias 
latino-americanas, mesmo sendo conduzidos pelas 
elites locais, estavam profundamente 
comprometidos com a expansão inglesa de Oliver 
Cromwell; 

d) A monarquia portuguesa, ao conseguir a sua 
restauração após a expulsão dos exércitos 
napoleônicos, aliou-se à Espanha contra a 
Inglaterra, reassumindo plenamente o controle da 
colônia brasileira. 

 
09 - (UFJF MG/2001)       
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Sobre o processo histórico que culminou com a 
Independência política do Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A transferência da Corte portuguesa para o Brasil 

favoreceu o início do processo de separação 
política.  Duas das principais medidas de caráter 
econômico adotadas foram: a abertura dos portos 
às nações amigas e a revogação do alvará que 
proibia as manufaturas no país. 

b) A Revolução Liberal do Porto, de caráter 
antiabsolutista, exigiu o retorno de D. João a 
Portugal.  Propunha a recolonização do Brasil, o que 
gerou, internamente, a formação de vários grupos: 
o "Partido Português", que defendia a 
recolonização; o "Partido Brasileiro" e os liberais 
radicais, que eram contrários. 

c) A emancipação política do Brasil alterou as bases da 
estrutura política e social do país.  As elites 
nordestinas em ascensão conduziram à formação 
do Estado Nacional, baseado na unidade territorial 
e lingüística. 

d) A insistência das Cortes em recolonizar o Brasil 
acabou por forçar as elites brasileiras a se unirem 
em torno de D. Pedro I pela emancipação definitiva, 
na tentativa da preservar seus interesses 
econômicos. 

 
10 - (UFLA MG/2002)       

Observe o seguinte texto: 
 

“Ser livre 
um povo livre vive num país livre 
na cidade livre, na rua livre, na casa livre 
colônia e escravidão 
caminham na mesma direção 
quem declara independência 
 e não declara abolição 
vai ver não é livre nada 
apenas mudou de patrão 
A Liberdade da Nação é a 
Soma das liberdades de cada cidadão”. 

              Milton Nascimento e Fernando Brant 
 

Com relação ao dia 7 de setembro, pode-se afirmar que 
: 
a) A independência demonstrou que, mesmo não 

havendo abolição da escravidão, houve ganhos, 
especialmente para o povo, com a separação de 
Portugal. 

b) Dom Pedro I mudou os moldes da economia 
brasileira, não permitindo que se reproduzissem as 
mesmas características do período colonial. 

c) Ao se instaurar a Monarquia do Brasil, seguindo o 
modelo da monarquia norte-americana, rompiam-
se  os acordos econômicos com a Inglaterra. 

d) A Monarquia Brasileira passou a ser organizada a 
partir dos ideais populares e não dos interesses da 
aristocracia rural. 

e) A independência concretizou as aspirações da elite 
agrária brasileira. 

 
11 - (UFMA/1999)       

A independência política do Brasil não representou 
alteração qualitativa no sistema social.  

 
Isto porque foi mantido(a): 
a) A proibição da vinda de imigrantes de qualquer 

país. 
b) A predominância de brasileiros nos principais 

cargos da burocracia estatal. 
c) A liberdade de culto e de imprensa. 
d) O livre acesso à propriedade da terra às pessoas de 

qualquer classe social. 
e) O trabalho escravo, presente em todas as 

atividades produtivas. 
 
12 - (UFMG/1995)       

Todas as alternativas apresentam afirmações corretas 
sobre a Independência do Brasil, EXCETO:  

 
a) A crença no liberalismo do D. Pedro I  e a 

expectativa positiva quanto a uma constituição 
brasileira estavam presentes em 1822. 

b) A declaração de independência estava diretamente 
relacionada às determinações das Cortes de Lisboa 
enviadas  D. Pedro. 

c) A ideologia monárquica enraizada fez com que o 
povo e os políticos apoiassem o príncipe.  

d) A idéia do federalismo era mais importantes para os 
radicais do que a defesa da República. 

e) A participação popular determinou os rumos da 
constituição do novo Estado Nacional. 

 
13 - (UFMS/1998)       

Faz(em) parte do processo de Independência política do 
Brasil o(s) seguinte(s) acontecimento(s): 

 
01. A vinda da Família Real para o Brasil em função do 

avanço das tropas inglesas sobre o Império 
Napoleônico. 

02. A primeira providência de D. João ao chegar ao 
Brasil foi reforçar a medida que impedia a entrada 
de navios estrangeiros nos portos locais. 

04. A partir do Congresso de Viena, o Brasil foi elevado 
à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 

08. A Revolução do Porto teve por finalidade consolidar 
os ideais de Independência no Brasil-Colônia. 

16. Desobedecendo as ordens das Cortes Portuguesas, 
D.Pedro decidiu ficar no Brasil, aderindo aos 
interesses dos brasileiros, em especial, dos 
proprietários rurais. 

 
14 - (CESJF MG/2001)      

Leia o texto abaixo: 
 
  “Entre os anos de 1789 e 1801 as autoridades de 

Lisboa viram-se diante de problemas sem precedentes. 
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De várias regiões da sua colônia americana chegavam 
notícias de desafeição ao Trono, o que era 
sobremaneira grave. A preocupante novidade residia 
no fato de que o objeto das manifestações de 
desagrado, freqüentes desde os primeiros séculos da 
colonização, deslocava-se, nitidamente, de aspectos 
particulares de ações de governo para o plano mais 
geral da organização do Estado.” 
In: JANCSÓ, István. A sedução da liberdade: cotidiano e 
contestação política no final do Século XVIII. In: SOUZA, 

Laura de Mello e. História da Vida Privada no Brasil; 
Cotidiano e vida privada na América portuguesa. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
 

Sobre o processo de emancipação política da América 
de Colonização Portuguesa é CORRETO afirmar:  
a) As lutas pela independência na América de 

Colonização Portuguesa não se iniciaram no final do 
século XVIII, pois tanto a Conjuração Mineira 
(1789), quanto a Conjuração Baiana (1798) não 
questionaram o domínio português no Brasil. 

b) As transformações políticas e econômicas sofridas 
pelo Brasil, ao longo do período joanino, 
contribuíram para o processo de emancipação 
política do Brasil. 

c) O Tratado de 1810 (Tratado de Navegação e 
Comércio) privilegiou com taxas diferenciadas os 
produtos manufaturados portugueses que 
desembarcavam no Brasil. Por isso, a economia 
brasileira tornou-se cada vez mais vinculada à 
economia portuguesa. 

d) A Revolução Liberal do Porto de 1820 que pretendia 
estabelecer em Portugal uma monarquia 
constitucional foi liderada pela burguesia 
portuguesa que era favorável à autonomia política 
do Brasil em relação a Portugal. Neste sentido, a 
Revolução do Porto acabou favorecendo o processo 
de emancipação política do Brasil. 

e) O retorno de D. João VI para Portugal em 1821 (fim 
do período joanino), acabou retardando a 
independência política do Brasil em relação a 
Portugal. Por isso, o sistema colonial português foi 
reforçado na América de Colonização Portuguesa. 

 
15 - (PUC PR/1999)      

A Inglaterra pressionou Portugal para que este 
reconhecesse a independência do Brasil, o que 
proporcionaria o reconhecimento por outras potências 
européias.  

 
Para fazê-lo, Portugal exigiu e o Brasil assinou um 
tratado em que:  
a) Se comprometia a abandonar a Província Cisplatina 

ou Uruguai.  
b) Pagava 2 milhões de libras esterlinas como 

compensação pelos interesses lusos deixados em 
sua antiga colônia.  

c) Estabelecia um tribunal de exceção para julgar os 
portugueses que se envolvessem em delitos no 
Brasil.  

d) Estabelecia que somente os portugueses poderiam 
futuramente fixar-se no Brasil como imigrantes.  

e) O Príncipe D. Miguel ficava reconhecido sucessor de 
D. Pedro I no trono do Brasil.  

 
16 - (PUC PR/2001)       

Portugal resistiu à nossa Independência, procurando 
revertê-la, inclusive pela via das armas. 

 
Com respeito à oposição lusitana, quais das alternativas 
estão corretas? 

 
I) O envio ao Brasil, de uma frota que bombardeou o 

Rio de Janeiro em 1823, sendo rechaçada a seguir. 
II) A resistência, na Bahia, das tropas do Brigadeiro 

Madeira de Melo, até 1823. 
III) A busca de apoio Militar Britânico, por parte de 

Portugal. 
IV) A dissolução da Constituinte de 1823 por D. Pedro, 

de origem portuguesa, e hostilizado pelos 
deputados. 

V) Resistência militar portuguesa no Maranhão, Pará, 
Piauí e Cisplatina. 

 
a) I, III e IV. 
b) II, III e V. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e V. 
e) Apenas III e IV. 

 
17 - (UEPB/2000)      

A independência do Brasil, ao contrário da maioria dos 
países americanos, se deu de forma negociada e, entre 
os historiadores, é consenso de que não ocorreram 
mudanças radicais na sociedade e na economia 
brasileira, na medida em que permaneceu a estrutura 
agrária, a produção de bens primários para exportação 
e o trabalho escravo.  

 
Qual o primeiro país a reconhecer a independência do 
Brasil? 
a) Inglaterra 
b) França 
c) Holanda 
d) Espanha 
e) Estados Unidos 

 
18 - (UEPB/2002)      

Analise as seguintes afirmativas sobre independência do 
Brasil e coloque (V) para as sentenças Verdadeiras e (F) 
para as Falsas. 

 
(  ) Enquanto em algumas províncias, como Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, a independência 
era festejada, nas províncias controladas por 



 

 
5 

www.historiaemfoco.com.br 

Independência do Brasil 

5 

portugueses leais à metrópole, o movimento teve 
forte resistência e ocorreram muitas mortes. 

(  ) As principais modificações ocorridas após a 
independência foram o rompimento com Inglaterra 
e a perda de poder dos grandes latifundiários. 

(  ) Apesar da participação de negros e índios nas lutas 
pela independência, a situação econômica dessas 
duas camadas sociais não sofreu alteração pois, não 
houve mudança na estrutura econômica e social. 

(  ) A guerra da independência do Brasil mobilizou mais 
soldados que qualquer outra guerra de 
independência ocorrida na América. 

(  ) As províncias da Bahia, Piauí, Pará e Cisplatina 
foram as primeiras a aderir a independência e as 
únicas onde não houve resistência. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) V F V V F 
b) F F V F F 
c) V F V F V 
d) V V V F F 
e) F F V V F 

 
19 - (UFPB/2000)       

O processo de emancipação política do Brasil 
constituiu-se com marchas e contramarchas, de modo 
lento e gradual. Com relação a esse processo, 
considere as seguintes afirmativas: 

 
I.  A vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro 

(1808) representou a montagem de todo um 
aparelho de instituições estatais sob o qual se 
estruturou a administração do Brasil Independente 
(1822). 

II.  A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido 
(1815) representou a necessidade da metrópole 
portuguesa em reconhecer a independência do 
Brasil. 

III.  A Revolução do Porto (1820) foi liberal no que se 
referia a Portugal, propondo uma monarquia 
constitucional, mas foi recolonizadora para o Brasil, 
exigindo a volta da corte para Lisboa, a fim de 
reimplantar o monopólio comercial nos moldes 
anteriores a 1808. 

 
Está(ão) correta(s): 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) Apenas II. 
d) Todas. 
e) Apenas I e III.  

 
20 - (UFSE/2001)  

Considere as proposições sobre a crise do sistema 
colonial.  

 
00. A Santa Aliança, criada com a finalidade de 

combater os movimentos revolucionários nas 
colônias, acelerou o nosso processo de 

independência na medida que forçou a abertura 
dos portos brasileiros às nações amigas. 

11. A Independência do Brasil não pode ser 
considerada como um fato isolado. O 7 de 
setembro foi, na verdade, um marco do processo de 
expansão do liberalismo, que impregnou os 
movimentos de rebeldia desde o século XVIII. 

22. O “Dia do Fico” --- 9 de janeiro de 1822 --- é 
considerado pelos historiadores como verdadeiro 
dia da independência do Brasil, pois assinalou a 
opção de D. Pedro pela autonomia brasileira. 

33. O processo de emancipação brasileiro teve a sua 
etapa decisiva nas primeiras décadas do século XIX, 
com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. 

44. O Bloqueio Continental retardou o processo de 
independência do Brasil na medida em que proibia 
os países aliados à França e suas colônias de 
comerciarem com os comerciantes ingleses. 

 
21 - (UFSCAR SP/2002)       

Fui a terra fazer compras (...). Há muitas coisas inglesas, 
tais como seleiros e armazéns, não diferentes do que 
chamamos na Inglaterra um armazém italiano, de secos 
e molhados, mas, em geral, os ingleses aqui vendem 
suas mercadorias em grosso a retalhistas nativos ou 
franceses. Quanto aos alfaiates, penso que há mais 
ingleses do que franceses, mas poucos de uns e outros. 
Há padarias de ambas as nações e abundantes tavernas 
inglesas, cujas insígnias com a bandeira da União, leões 
vermelhos, marinheiros alegres e tabuletas inglesas, 
competem com as de Greenwich ou Deptford. 

 
O cotidiano descrito no texto de Maria Graham, em sua 
visita ao Rio de Janeiro em 1822, era conseqüência: 
a) Da Abertura dos Portos de 1808. 
b) Da Independência do Brasil em 1822. 
c) Do Tratado de Methuen de 1703. 
d) Da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal em 

1815. 
e) Da conquista da Guiana Francesa em 1809. 

 
22 - (UFU MG/2002)       

A crise do chamado “Antigo Sistema Colonial” deve ser 
vista em um contexto histórico mais amplo, que 
ultrapasse a questão das relações entre metrópoles e 
colônias, para abarcar, também, os processos históricos 
que estavam em curso na Europa e no mundo colonial. 

 
Considerando o exposto acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) No campo da cultura, a crise do Antigo Sistema 

Colonial expressou-se em um desencantamento do 
mundo, em um pessimismo quanto aos valores 
éticos e morais, até então considerados 
inquestionáveis. Isto possibilitou a criação de 
condições para o surgimento do estilo barroco, que 
encontrou sua expressão máxima no mundo 
colonial. 
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b) A difusão das idéias iluministas na Europa fez surgir, 
na população colonial brasileira, a consciência de 
que a construção de uma sociedade democrática, 
livre e igualitária dependia de uma revolução que 
rompesse os laços com a metrópole, instaurando a 
república. 

c) A política implantada por Márquez de Pombal 
modernizou a economia e a administração da 
metrópole e da colônia; rompeu o chamado “Pacto 
Colonial” e adotou o livre comércio. Esta foi a 
resposta de Portugal às pressões dos comerciantes 
e grandes proprietários do Brasil, que ameaçavam 
proclamar a independência. 

d) No Brasil, movimento de contestação da ordem 
colonial, como a Inconfidência Mineira e a 
Conjuração Baiana, estavam inseridos nesses 
processos históricos mais amplos de lutas contra o 
absolutismo, o mercantilismo, os monopólios e 
privilégios. Esses e outros movimentos de 
contestação, nas colônias e na Europa, estava, 
minando as bases do Antigo Regime. 

 
23 - (UnB DF/1992)       

A transferência da sede da monarquia portuguesa para 
o Brasil em 1808 foi o marco inicial do processo de 
formação do Estado Nacional brasileiro.  

 
Constituem aspectos desse processo: 
00. O encerramento do monopólio lusitano com a 

abertura dos portos em 1808 e o início da 
dependência econômica em relação á Inglaterra. 

01. A consolidação do Estado Nacional num quadro 
geral, onde se configura, após 1850, certa 
diversificação das atividades econômicas, 
progresso material e a realização de amplos 
investimentos nos serviços públicos e transportes. 

02. A emancipação política do Brasil,viabilizava graças 
à aliança entre as elites coloniais, aos comerciantes 
portugueses e à burocracia governamental em 
torno do príncipe D. Pedro. 

03. A frágil estabilidade política do governo de D. Pedro 
I debilitado por uma crise financeira crônica, pela 
contratação de seguidos empréstimos estrangeiros 
e por graves perturbações políticas e sociais. 

04. A estabilidade política do período regencial, graças 
ao equacionamento da crise econômica financeira 
e à conciliação entre o governo central e as 
províncias. 

05. A substituição da política alfandegária 
protecionista, mantida até 1844, pelo livre 
cambismo, por força da tarifa Alves Branco. 

 
24 - (UnB DF/1993)       

Sobre o processo da independência do Brasil, é correto 
afirmar: 

 
00. A implantação do Estado absolutista português no 

Brasil em 1808 revitalizou os acordos comerciais 
com a Península Ibérica. 

01. A persistência dos privilégios aos comerciantes 
portugueses, o agravamento da situação social e a 
crise econômica desencadearam a revolta de 1817 
na região nordestina. 

02. O dia 07 de setembro de 1822 significou a 
consolidação da grande propriedade, o 
desenvolvimento da policultura e a manutenção da 
escravidão. 

03. A independência política do Brasil foi resultado da 
luta da classe dominante colonial e das classes 
populares contra as tentativas de recolonização da 
metrópole. 

 
25 - (EFOA MG/2006)     

Entre o final do século XVIII e o início do século XIX o Rio 
de Janeiro tornou-se um dos principais portos mercantis 
do hemisfério sul, integrando uma ampla rede de 
negócios que incluía o interior da Colônia, Lisboa, 
Londres, Buenos Aires, Luanda, Goa e vários outros 
portos. A cidade funcionava como um núcleo 
importador e distribuidor de escravos, exportador de 
produtos agrícolas, importador de gêneros 
manufaturados, centro financeiro e mercado 
consumidor. Esta situação contribuiu para o 
crescimento populacional da cidade, que passou a atrair 
estrangeiros de várias nacionalidades. 
A partir destas informações e dos conhecimentos sobre 
o processo de emancipação política do Brasil, 
RESPONDA: 
a) Quais são, do ponto de vista econômico e político, 

os dois principais fatores que explicam a projeção 
da cidade do Rio de Janeiro naquele momento? 

b) De que país provinha a maioria dos imigrantes 
chegados ao Rio de Janeiro na passagem do século 
XVIII para o século XIX? 

c) Qual o papel desta imigração e da projeção 
econômica e política do Rio de Janeiro no processo 
de emancipação política no Brasil? 

 
26 - (UnB DF/1995)  

Leia o texto que segue. 
 

“A emancipação da colônia e o conseqüente bloqueio de 
grande parte dos auxílios do governo aniquilou alguns 
núcleos italianos. Assim ocorreu em Porto Franco e 
Lajeado Alto, que não dispunham de estradas. Teria 
bastado uma estrada para promover seu 
desenvolvimento.” 

Renzo Maria Grosseli, Vencer ou morrer 
 

Com base no assunto do texto acima, julgue os itens que 
se seguem. 
00. Como o texto se refere diretamente ao estado das 

estradas no Brasil Colonial, é correto dizer que a 
administração da Coroa Portuguesa, sob o ponto de 
vista da promoção do desenvolvimento econômico, 
deixou a desejar. 

01. Houve bloqueio de grande parte dos auxílios do 
governo, porque a política de colonização no século 
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XIX era impedir que imigrantes de uma mesma 
nacionalidade se reunissem em núcleos, a fim de 
promover sua assimilação. 

02. Entre os colonos italianos, voltados para o trabalho 
no campo, houve forte eco do anarquismo. 

03. A terminologia colono, empregada em relação ao 
trabalhador imigrante, significou relações de 
trabalho diferenciais para os estrangeiros fixados 
em São Paulo e no Rio Grande do Sul. 

 
27 - (UFMT/2001)       

O processo de independência do Brasil foi 
desencadeado pela crise do Antigo Sistema Colonial que 
decorreu das transformações estruturais do Antigo 
Regime europeu.  

 
Quanto aos aspectos históricos relativos a esse 
processo, julgue os itens. 
00. A presença da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro 

promoveu redefinições da situação colonial, com as 
práticas do livre comércio e dos costumes da 
civilização européia. 

01. A abertura dos Portos do Brasil às nações amigas 
(1808) consolidou o exclusivo comercial 
metropolitano.  

02. Os Tratados de Comércio com a Inglaterra (1810), 
ao conceder taxas e isenções especiais aos 
produtos ingleses, provocaram reações 
conservadoras dos comerciantes luso-brasileiros.  

03. Os comerciantes ingleses, ao financiarem as 
revoltas nas províncias do Sul e Nordeste lideradas 
por escravos e liberais-republicanos, apressaram a 
independência do Brasil.  

04. A aristocracia rural deu apoio a D. Pedro I certa de 
que a Monarquia lhe garantisse a manutenção da 
grande propriedade e do escravismo.  

 
28 - (UFOP MG/1997)      

Sobre os movimentos sediciosos, ocorridos no Brasil 
colonial em fins do século XVII e início do século XIX, é 
incorreto afirmar: 
a) Foram influenciados pelas idéias iluministas 
b) Defendiam o fim do Pacto Colonial 
c) Contaram com a participação dos setores mais 

liberais do clero 
d) Inspiravam-se no movimento de Independência das 

Treze Colônias da América do Norte. 
e) Pretendiam anexar as colônias espanholas na 

América. 
 
29 - (UFOP MG/1997)       

O processo de Independência do Brasil caracterizou-se: 
 

a) Pelo fim da unidade territorial. 
b) Pela ausência de mudanças na estrutura econômica 

e social. 
c) Pela oposição da Inglaterra à emancipação política 

do Brasil. 
d) Pela intensa participação popular. 

e) Pela introdução do voto direto e Universal. 
 
30 - (UFOP MG/1997)       

“O processo de independência do Brasil é comumente, 
datado a partir de 1808, com a chegada da família real 
portuguesa ao Brasil.” 

Hamilton de Mattos Monteiro 
 

Com relação à afirmativa acima, é correto afirmar que 
os motivos que levaram os historiadores a considerarem 
1808 como a data do início do processo de 
independência foram: 
a) A substituição, a partir de 1808, dos institutos de 

caráter colonial, como os monopólios e as 
restrições industriais e comerciais. 

b) Os grupos republicanos que lideraram, após a 
chegada da família real, revoltas contra o 
despotismo monárquico. 

c) A elevação da Colônia à condição de Reino Unido, 
em 1808, pelo rei de Portugal. 

d) As tentativas de abolição da escravidão, um 1808, 
que geraram descontentamentos entre os senhores 
de escravos, criando condições favoráveis à 
Proclamação da Independência. 

e) Os novos padrões de civilidade e de etiqueta social 
trazidos pela família real, equipando as elites 
brasileiras às européias. 

 
31 - (UFOP MG/1998)       

A independência do Brasil, nos moldes em que ela 
efetivamente ocorreu, é um processo que se 
desenvolveu a partir de 1808.  

 
Indique a frase que justifica tal afirmação: 
a) 1808 é a data do início da Inconfidência Mineira, 

movimento político que propiciou a difusão dos 
ideais nacionalistas. 

b) Em 1808, ocorre a vinda da família real portuguesa 
para o Brasil, e o conseqüente rompimento desta 
com Portugal, então ocupado pelas tropas 
francesas. 

c) Nesse ano, ocorre a abolição da escravidão, o que 
levou os senhores de escravos a apoiarem o 
movimento de independência em relação a 
Portugal. 

d) 1808 marca o fim do pacto colonial, em virtude da 
revogação da política de monopólios coloniais. 

e) 1808 é a data da elevação do Brasil à condição de 
“Reino Unido de Portugal”. 

 
32 - (UNICAP PE/2002)       

O processo de independência do Brasil, dando como 
resultado a instalação do primeiro reinado, pode ser 
analisada em um contexto maior da chamada crise do 
Antigo Regime, em termos amplos. 

 
00. A vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, 

prejudicou o Brasil politicamente. 
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01.  A liberdade comercial, com o fim do Pacto Colonial, 
foi um fato decisivo para a Independência do Brasil. 

02.  Ao mercantilismo do período colonial opunha-se o 
liberalismo, favorável à intervenção do Estado. 

03.  À Revolução Industrial interessava o comércio livre, 
sem a intervenção do Estado, o que colocava em 
cheque a manutenção do monopólio português 
sobre o Brasil. 

04.  Além dos entraves econômicos ao mercantilismo, a 
política internacional ajudou a acelerar a 
decadência dos impérios ibéricos com a ascensão 
de Napoleão. 

 
33 - (UNIFICADO RJ/1994)       

A transferência do governo português para o Brasil, em 
1808, teve ligação estreita com o processo de 
emancipação política da colônia porque: 

 
a) Introduziu as idéias liberais na colônia, 

incentivando várias rebeliões. 
b) Reforçou os laços de dependência e monopólio do 

Sistema Colonial, aumentando a insatisfação dos 
colonos. 

c) Incentivou as atividades mercantis, contrariando os 
interesses da grande lavoura. 

d) Instalou no Brasil a estrutura do Estado português, 
reforçando a unidade e a autonomia da colônia. 

e) Favoreceu os comerciantes portugueses, 
prejudicando os brasileiros e os ingleses ligados ao 
comércio de importação. 

 
34 - (UNIOESTE PR/2002)       

“A contradição principal dava-se entre os setores 
dominantes da colônia e a metrópole. A empresa 
colonial produzira homens que, já nos fins do século 
XVIII, não mais se honraram do nome português. São os 
proprietários que começavam a se opor ao processo de 
colonização, obstáculo ao livre desenvolvimento dos 
seus cabedais, no momento mais crítico do sistema 
colonial.” (Celso Frederico. A idéia de Revolução no 
Brasil Colonial. In: Francisco de Alencar. História da 
Sociedade Brasileira.). 

 
  O texto de Francisco de Alencar, ao citar “obstáculo” e 

“cabedais”, refere-se: 
01. À posição das ditas elites brasileiras, que desejavam 

um “mundo na corte” com a maior semelhança 
possível ao mundo europeu e com liberdade 
comercial, sobretudo, independentemente de 
Portugal. 

02. À pouca liberdade reinante na colônia, concernente 
à questão da escolarização, tão reivindicada pelos 
nascentes proprietários brasileiros. 

04. A um flagrante conflito entre portugueses e 
brasileiros, caracterizado por um sentimento de 
liberdade – por parte de brasileiros – e de controle, 
por parte dos portugueses. 

08. Aos portugueses “nacionalistas”, isto é, àqueles 
que migravam para o Brasil e desejavam a 
construção da independência na colônia. 

16. A um acordo entre portugueses e brasileiros, cuja 
finalidade era pensar o livre desenvolvimento do 
sistema colonial. 

32. A um acordo que previa a colaboração entre 
portugueses e brasileiros para que fossem 
honradas as ações de colonização e, então, se 
consolidasse a nacionalidade brasileira. 

 
35 - (UNIRIO RJ/1994)       

A Revolução do porto, em 1820, pode ser considerada 
desiciva para a Independência do Brasil porque: 

 
a) Garantia a autonomia da colônia implementada 

durante a permanência do governo português no 
Brasil. 

b) Fortalecia os grupos liberais radicais, cada vez mais 
ativos na colônia e articulados com os grandes 
proprietários. 

c) Impunha a colônia um programa de reformas 
liberais, com a proibição do tráfico negreiro. 

d) Transferia a colônia o caráter reformista do 
capitalismo industrial e do liberalismo. 

e) Ameaçava os interesses dos grupos brasileiros, 
tentando reverter várias medidas tomadas por D. 
João no Brasil. 

 
36 - (UNIRIO RJ/1995)       

A tranferência da Corte portuguesa para o Brasil, em 
1808, alterou as relações econômicas da colônia com a 
economia mundial porque: 

 
a) Reforçou o monopólio português sobre a economia 

colonial. 
b) Pôs fim à hegemonia inglesa no comércio com o 

Brasil. 
c) Provocou uma alta nos preços dos produtos 

coloniais, em decorrência do livre-comércio. 
d) Rompeu o “pacto colonial”, com a Abertura dos 

Portos. 
e) Desencadeou a política fomentista de novas 

culturas. 
 
37 - (UNESP SP/1996)       

No século XIX, James W. Webb, representante dos EUA 
junto ao governo brasileiro, informava: “Em todas as 
fazendas do Brasil os senhores e seus escravos vestem-
se com manufaturas do trabalho livre, e nove décimos 
delas são inglesas. A Inglaterra fornece todo capital 
necessário para melhoramentos internos no Brasil e 
fabrica todos os utensílios de uso ordinário, da enxada 
para cima e quase todos os artigos de luxo… A Grã-
Bretanha fornece ao Brasil os seus navios a vapor e a 
vela, calça-lhe as ruas… é o seu banqueiro, constrói-lhe 
as docas, motores, vagões, numa palavra – veste e faz 
tudo, menos alimentar o povo brasileiro”. 
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Discorra sobre e justifique o predomínio inglês no Brasil 
indicado no texto. 

 
38 - (UNESP SP/2000)       

No contexto da independência política do Brasil de 
Portugal, é correto afirmar que: 

 
a) No Congresso de Viena, os adversários de Napoleão 

I tomaram várias decisões a favor do liberalismo. 
b) A Revolução Constitucionalista do Porto (1820) 

defendia a ampliação do poder real. 
c) O regresso de D. João VI a Lisboa significou a vitória 

da burguesia liberal portuguesa. 
d) Ao jurar a Constituição de 1824, D. Pedro I aderiu às 

teses democráticas de Gonçalves Ledo. 
e) A Abertura dos Portos e os Tratados de 1810 

favoreceram os comerciantes portugueses. 
 
39 - (Univ.Potiguar RN/1999)       

A proclamar-se emancipado politicamente de Portugal 
em 1822, o Brasil: 

 
a) Implantou uma república federalista como os 

demais países da América; 
b) Mergulhou numa guerra civil generalizada entre as 

províncias; 
c) Estabeleceu uma forma parlamentarista de 

governo por influência inglesa; 
d) Instituiu uma monarquia constitucional e 

representativa. 
 
40 - (Mackenzie SP/2005)       

A história do Primeiro Reinado não é mais que o longo 
desfilar de choques entre o poder absoluto do 
imperador e os nativistas. O domínio destes, que vinha 
se prolongando desde a partida de D. João, com o 
ministério dos Andradas no poder, deu logo lugar ao de 
seus adversários. E foi a inabilidade de José Bonifácio e 
seus irmãos – ou sua desmedida ambição – que 
preparou o terreno para a reação portuguesa. 

Caio Prado Junior 
 

A proclamação da Independência do Brasil não implicou 
em mudança da estrutura social transmitida pelo 
passado colonial, porque: 
a) Embora a aristocracia rural tenha participado das 

lutas pela emancipação, não desejava que se 
extinguissem a escravidão, o latifúndio, a 
monocultura e a produção voltada para a 
exportação. 

b) O partido brasileiro, tão logo se viu no poder, 
tratou de buscar uma conciliação de seus 
interesses políticos com os dos comerciantes 
portugueses, passando a apoiar totalmente a 
monarquia absolutista. 

c) O grupo político liderado por José Bonifácio de 
Andrada não conseguiu concluir seus planos de 
criar no Brasil uma República, com o 

estabelecimento do sufrágio universal, que 
respeitasse as liberdades e os direitos do cidadão. 

d) os grandes proprietários de terras ficaram 
impedidos, pelas ordens de Dom Pedro I, de 
elaborar leis, na Assembléia Constituinte, que 
permitissem a distribuição de terras para os 
imigrantes que começavam a chegar ao Brasil. 

e) a ampla participação popular no processo de 
independência afastou as elites nacionais do 
comando do processo político, permitindo que 
setores sociais ligados ao projeto de retorno do 
monopólio colonial apoiassem o governo de Dom 
Pedro I. 

 
41 - (UFG GO/1995)       

A história do Brasil só pode ser bem compreendida se 
relacionada com os acontecimentos que marcaram a 
história mundial. O entrelaçamento entre os processos 
históricos nacionais e internacionais constitui elemento 
fundamental do trabalho do historiador. 

 
A partir da relação estabelecida – nação e mundo 
analise o processo de emancipação política do Brasil, 
ocorrido nas primeiras décadas do século passado. 

 
42 - (Mackenzie SP/2001)       

(…) Fez-se a Independência, praticamente à revelia do 
povo; e se isso lhe poupa sacrifícios, também afastou 
por completo sua participação política. A Independência 
Brasileira é fruto, mais de uma classe, que da Nação 
tomada em seu conjunto. 

Caio Prado Jr 
 

Com base no texto, podemos afirmar que a 
Independência Brasileira: 
a) Foi liderada pela aristocracia rural, que manteve no 

poder seu caráter elitista durante todo o império. 
b) foi fruto das lutas populares e responsável por 

radicais mudanças na área social. 
c) Foi semelhante aos movimentos da América 

Hispânica, com lutas prolongadas e forte presença 
das massas camponesas. 

d) Resultou do apoio inglês e foi comandada pela 
burguesia nacional, que passou a liderar a vida 
política do país. 

e) Não teve um caráter de arranjo político, pois a 
manutenção da escravidão e de Pedro I no trono 
não eram relevantes para a aristocracia. 

 
43 - (Mackenzie SP/2002)       

A independência do Brasil, cuja data oficial é 7 de 
setembro, constitui tema de profundas controvérsias. A 
hipótese mais expressiva é a de a independência estar 
no futuro e não no passado. 

Carlos Guilherme Mota 
 

Identifique a alternativa que interpreta corretamente o 
texto. 
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a) Com a independência não houve uma ruptura com 
o passado, mantendo-se uma economia arcaica, a 
ausência de mudanças sociais significativas e o 
controle político nas mãos da elite agrária. 

b) O período colonial foi superado pelas profundas 
alterações na ordem econômica e social do país. 

c) O subdesenvolvimento posterior não tem relações 
com a estrutura econômica e social arcaica mantida 
pós-independência. 

d) As elites locais lideraram uma independência que, 
embora tivesse o caráter de arranjo político, alterou 
profundamente a ordem social da jovem nação. 

e) A luta armada e o envolvimento das camadas 
populares no período da independência facilitaram 
a conquista de direitos pelo povo. 

 
44 - (FUVEST SP/1991)       

Ao proclamarem a sua independência, as colônias 
espanholas da América optaram pelo regime 
republicano, seguindo o modelo norte-americano.  

 
O Brasil optou pelo regime monárquico: 
a) Pela grande popularidade desse sistema de 

governo entre os brasileiros. 
b) Porque a República traria forçosamente a abolição 

da escravidão, como ocorrera quando da 
proclamação da independência dos Estados Unidos. 

c) Como conseqüência do processo político 
desencadeado pela instalação da corte portuguesa 
na colônia. 

d) Pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte 
monárquica exerciam sobre os colonos. 

e) Em oposição ao regime republicano português 
implantado pelas cortes. 

 
45 - (FUVEST SP/2000)      

Houve um estremecimento nas relações entre os 
estados inglês e brasileiro, na primeira metade do 
século XIX, em conseqüência da forte pressão que a 
Inglaterra exerceu sobre o Brasil a partir do 
reconhecimento de Independência (1826). Tais 
pressões decorreram: 
a) Da anexação do Uruguai por D. Pedro e da sua 

transformação em Província Cisplatina, limitando o 
comércio inglês no Prata. 

b) Da oposição inglesa aos privilégios alfandegários 
concedidos, desde 1819, aos produtos portugueses 
importados pelo Brasil. 

c) Dos incentivos do governo brasileiro à exportação 
de algodão, o que tornava este produto mais barato 
do que o produzido nas colônias britânicas. 

d) Do início da imigração européia para o Brasil, fato 
que poderia levar à industrialização e à diminuição 
das importações de produtos ingleses. 

e) Da oposição do Estado inglês ao tráfico negreiro 
que o governo brasileiro, depois de resistir, proibiu, 
em 1850. 

 
46 - (ACAFE SC/1998)       

O Brasil foi o único país da América a tornar-se uma 
monarquia após o processo de Independência (1822).  
Considerando o exposto, a alternativa FALSA é: 

 
a) Constituição  do Império (1824)  tinha por  princípio 

os ideais liberais, mas de forma contraditória 
mantinha as desigualdades sociais dentro do país.  

b) Durante o Império o voto era restrito (censitário). 
Apenas podiam votar os cidadãos que pudessem 
comprovar a posse de bens  suficientes para exercer 
este direito. 

c) O Poder Moderador concedia poderes bastante 
amplos ao imperador, já que  lhe dava prerrogativas  
como a  nomeação de  juízes, dissolução  da 
Assem
 bléia Legislativa e veto a parlamentares 
legitimamente eleitos. 

d) A Assembléia Constituinte de 1823  conseguiu 
atingir seus objetivos, tornando esta Constituição a 
primeira carta constitucional promulgada no país. 

e) Internacionalmente, o Brasil  dependia do  
comércio  com  os  ingleses  e de empréstimos 
constantes para equilibrar suas finanças. 

 
47 - (ACAFE SC/2001)       

No final do Século XVIII e início do XIX, o Brasil passou 
por uma série de transformações que levou a colônia à 
independência.  

 
A alternativa incorreta sobre este processo é: 
a) O principal  grupo  econômico  beneficiado  com  a 

independência  foi  o  dos grandes proprietários 
rurais que controlavam a política do país. 

b) A  economia  brasileira colonial  ressentia-se  da 
diminuição  da produção de ouro de Minas Gerais. 

c) A  Inconfidência  Mineira (1789) forçou o  governo 
português  a reconhecer a Independência do Brasil. 

d) Apesar  da  independência  política (1822), o  Estado  
brasileiro  manteve-se agrícola, escravocrata e 
dependente economicamente de outros países. 

e) Mesmo após a independência, o poder político 
estava muito concentrado e o povo excluído do 
processo eleitoral; voto censitário. 

 
48 - (UNESP SP/1997)       

Em troca do reconhecimento de sua independência por 
parte da Inglaterra, o Brasil assinou um tratado, em 
1826, incluindo cláusulas para pôr termo: 

 
a) Ao tráfico negreiro. 
b) Ao tratado comercial de 1810. 
c) À escravidão africana. 
d) À autonomia municipal. 
e) Ao pacto colonial. 

 
49 - (UNESP SP/2001)       

Sobre o processo de independência da colônia 
portuguesa na América, no início do século XIX, é 
correto afirmar que: 
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a) Foi liderado pela elite do comércio local, por 

intermédio de acordos que favoreceram 
colonizados e a antiga metrópole. 

b) A ruptura com a metrópole européia provocou 
reações e, dentre elas, guerras em algumas 
províncias, entre portugueses e brasileiros. 

c) Os acordos comerciais com a Inglaterra garantiam o 
comércio português de escravos para a agricultura 
brasileira. 

d) A vinda da família real limitou o comércio de 
exportação para portugueses e ingleses, 
assegurando o monopólio da metrópole. 

e) As antigas colônias espanholas, recém 
emancipadas, auxiliaram os brasileiros nas guerras 
contra a metrópole portuguesa. 

 
50 - (UNIFOR CE/1998)       

"...Tão bem ordenadas que formando um só corpo 
legislativo e um só poder executivo,  só uma Corte e um 
só Rei,  possa Portugal e o Brasil fazer sempre uma 
família irmã,  um só povo,  uma só Nação,  um só 
Império". 

 
As palavras do político Clemente Pereira estão 
relacionadas: 
a) Às pretensões da elite agrária brasileira na criação 

de uma Monarquia dual que garantisse privilégios 
econômicos adquiridos e relativa autonomia 
política. 

b) Às preocupações econômicas da Inglaterra em 
relação ao Brasil. 

c) Às expectativas das Cortes portuguesas que já 
manifestavam preocupação com os destinos do 
Brasil. 

d) Aos objetivos da burguesia portuguesa,  
evidenciados nas propostas e exigências da 
Revolução do Porto. 

e) Aos interesses dos setores médios urbanos da 
colônia,  principalmente àqueles influenciados pelo 
Iluminismo. 

 
51 - (UNIFOR CE/1999)       

A respeito do processo de reconhecimento externo da 
Independência do Brasil,  pode-se afirmar que: 

 
a) A Áustria liderava forte reação contra a 

independência brasileira. 
b) Os Estados Unidos desenvolveram séria resistência 

ao reconhecimento, em decorrência da Doutrina 
Monroe. 

c) A Inglaterra serviu de mediadora no processo de 
reconhecimento e o Brasil teve de indenizar 
Portugal. 

d) As nações latino-americanas prontamente a 
reconheceram, devido à forte identificação com o 
governo imperial e sua política externa. 

e) A Inglaterra liderou a Santa Aliança na luta contra a 
emancipação brasileira. 

 
52 - (UNIFOR CE/2000)       

A Independência do Brasil: 
 

a) Se caracterizou por ter sido um processo 
revolucionário com participação popular. 

b) Foi fortalecida pelos defensores do Liberalismo 
Político, que pretendiam não apenas a 
emancipação política, mas a alteração das 
estruturas econômicas. 

c) Resultou do receio de D. Pedro I perder o poder, e 
do seu desejo de abandonar Portugal à sua própria 
sorte. 

d) Foi um arranjo político que preservou a Monarquia 
como forma de governo e também os privilégios da 
classe proprietária. 

e) Foi defendida pela aristocracia rural que apoiava a 
emancipação dos escravos. 

 
53 - (UNIFOR CE/2001)       

Dentre os fatores que levaram os EUA a reconhecerem 
a independência do Brasil em 1824, estão a: 
 
a) Identificação com a forma de governo adotada no 

Brasil e os interesses coloniais comuns. 
b) Subordinação econômica à Inglaterra e o interesse 

de aliar-se ao governo constitucional de D. João VI. 
c) Doutrina Monroe (América para os americanos) e 

os fortes interesses econômicos emergentes nos 
EUA. 

d) Aliança dos capitais e a crescente expansão do 
mercado da borracha. 

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

 
54 - (Mackenzie SP/2005)      

 ... Que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos 
e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias 
transportados em navios estrangeiros, vindos das 
Potências que se conservam em paz e Harmonia com a 
minha Real Coroa... 

Príncipe D. João 
 
Dentre as principais conseqüências dessa medida 
promovida por D. João destaca-se: 
a) O aumento das importações de produtos 

fabricados por todas as nações, pois o decreto 
permitiu sua entrada na colônia a taxas mínimas. 

b) O fim definitivo do monopólio comercial português, 
elemento básico do pacto colonial. 

c) A diminuição da preponderância inglesa nas 
relações econômicas com o Brasil. 

d) O enfraquecimento da Coroa devido à diminuição 
das tarifas alfandegárias, que passaram, a partir 
desse decreto, a ser de apenas 15% em impostos. 

e) O investimento em transportes, em comunicações 
e no setor financeiro, favorecendo o surgimento de 
um incipiente processo de industrialização. 
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55 - (UFRGS/2004)       
Embora a independência política do Brasil tenha sido 
declarada somente em 1822, o início do processo de 
emancipação pode ser relacionado com uma 
conjuntura anterior, na qual um acontecimento de 
grande impacto desencadeou as mudanças que 
levaram à separação entre o Brasil e Portugal.  

 
Esse fato, que assinalou o final efetivo da situação 
colonial, foi: 
a) A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, que 

introduziu no Brasil as idéias iluministas e 
republicanas, minando a monarquia portuguesa. 

b) A Inconfidência Baiana, ocorrida em 1798, que 
introduziu no Brasil as idéias jacobinas e 
revolucionárias, levando ao fim do domínio 
lusitano. 

c) A transferência da Corte para o Brasil em 1808, 
que significou a presença do aparato estatal 
metropolitano na Colônia, a qual passou a ser a 
sede da Monarquia portuguesa. 

d) A Revolução Pernambucana de 1817, que trouxe 
para o cenário político brasileiro o ideário 
maçônico e republicano. 

e) A convocação das Cortes de Lisboa em 1820, que 
exigiram o retorno de Dom João para Portugal e a 
recolonização do Brasil. 

 
56 - (UFSC/2004)      

Assinale a(s) proposição(ões) VERDADEIRA(S) em 
relação ao processo de independência do Brasil. 

 
01. A independência do Brasil, a sete de setembro de 

1822, atendeu aos interesses da elite social do 
Brasil Colônia e da burguesia portuguesa 
favorecida pelo decreto de Abertura dos Portos de 
1808. 

02. A revolta em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, 
liderada pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, 
apressou os planos de D. Pedro, apoia-do pela 
aristocracia. Forçado pelas circunstâncias, teve de 
proclamar a independência. 

04. No período colonial ocorreram numerosos motins 
e sedições como: a Aclamação de Amador Bueno, 
em São Paulo; a Guerra dos Emboabas e a Revolta 
de Vila Rica, em Minas Gerais. 

08. A Maçonaria no Brasil, no século XIX, defendia os 
princípios liberais. As Lojas Maçônicas, em especial 
as do Rio de Janeiro, tiveram papel importante no 
movimento pela separação do Brasil de Portugal. 

16. A independência, proclamada por D. Pedro, foi 
aceita incondicionalmente por todas as províncias. 

 
57 - (UNIFOR CE/2004)       

O reconhecimento internacional da independência do 
Brasil demandou um longo processo diplomático, 
envolvendo acordos políticos e econômicos.  

 
Nesse contexto, pode-se afirmar que: 

a) O primeiro país a reconhecer oficialmente a 
separação do Brasil de Portugal foi a Inglaterra, pois 
tinha interesse na continuidade dos acordos de livre 
comércio, estabelecidos desde 1808. 

b) O primeiro país a reconhecer oficialmente a 
independência do Brasil foi Portugal, já que, dessa 
forma, poderia continuar, com a legitimação de D. 
Pedro I, a exploração do Brasil. 

c) Os ingleses não precisaram reconhecer 
oficialmente a independência do Brasil, uma vez 
que eles haviam legitimado a liberdade do país no 
momento da assinatura dos tratados de 1808 e os 
de 1810. 

d) Os Estados Unidos da América reconheceram 
imediatamente a independência do Brasil, pois 
tinham como objetivo impedir a intervenção das 
potências européias na América. 

e) Os Estados Unidos da América não reconheceram 
imediatamente a independência do Brasil, pois 
esperaram que Portugal e a Inglaterra legitimassem 
a separação para evitar constrangimentos 
diplomáticos. 

 
58 - (EFEI  SP/2005)       

O documento abaixo é o Alvará de 1785 em que a rainha 
de Portugal, D. Maria I, proibia as fábricas e 
manufaturas: 

 
“Eu, a Rainha, faço saber aos que este alvará virem: Que 
sendo-me presente o grande número de fábricas e 
manufaturas, que de alguns anos a esta parte se têm 
difundido em diferentes Capitanias do Brasil, com grave 
prejuízo da cultura e da lavoura, e da exploração das 
terras mineiras daquele vasto continente; porque, 
havendo nele uma grande e conhecida falta de 
população, é evidente que quanto mais se multiplicar o 
número dos fabricantes mais diminuirá o dos 
cultivadores e menos braços haverá que  se possam 
empregar no descobrimento e rompimento de uma 
grande parte daqueles extensos domínios que ainda se 
acha inculta e desconhecida (...) . E consistindo a 
verdadeira e sólida riqueza nos frutos e produções da 
terra, as quais somente se conseguem por meio de 
colonos e cultivadores e não de artistas e fabricantes (...) 
. Em consideração de tudo o referido: hei por bem 
ordenar que todas as fábricas, manufaturas ou teares 
(...) executando tão-somente aqueles  em que se tecem 
ou manufaturam fazendas grossas de algodão que 
servem para uso e vestuário dos negros, para enfardar e 
empacotar fazendas e outros ministérios semelhantes; 
todas as demais sejam extintas e abolidas em qualquer 
parte que se acharem nos meus domínios do Brasil (...). 
Dado no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 5 de 
janeiro de 1785.” 
Compare o texto acima com o Alvará de 1o de abril de 
1808, dado pelo Príncipe Regente D. João: 
“Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente 
Alvará virem que desejando promover e adiantar a 
riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela as 
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manufaturas e a indústria, que multiplicam e melhoram 
e dão maior valor aos gêneros e produtos da agricultura 
e das artes e aumentam a população dando que fazer a 
muitos braços e fornecendo meios de subsistência a 
muitos de meus vassalos que, por falta deles, se 
entregariam aos vícios da ociosidade (...) sou servido 
abolir, revogar toda e qualquer proibição que haja a este 
respeito no Estado do Brasil (...) que daqui em diante 
seja lícito a qualquer dos meus vassalos (...) estabelecer 
todo gênero de manufaturas (...) para o que hei por bem 
derrogar o Alvará de cinco de janeiro de mil setecentos 
oitenta e cinco (...). Dado no Palácio do Rio de Janeiro 
em 10 de abril de 1808.” 

 
Podemos considerar que: 
a) O Príncipe D. João, como regente e filho de D. Maria 

I, estava se colocando contra a mãe, considerada 
“louca”, e impondo sua vontade contra a dela. 

b) O Príncipe Regente, ao fugir de Napoleão, 
encontrou no Brasil um povo amável e simpático, 
tornando-se ferrenho defensor de seus privilégios. 

c) A fuga para o Brasil colocou a corte portuguesa 
diante da necessidade de transformar uma colônia 
de exploração em sede do reino, capaz de suprir 
suas próprias necessidades. 

d) O avanço da burguesia, com as vitórias de Napoleão 
na Europa, determinou uma nova visão econômica; 
assim, o Príncipe D. João passou a favorecer o 
crescimento dessa burguesia no Brasil, temendo 
uma revolução como a que ocorrera na França. 

 
59 - (UFTM MG/2005)       

(…) Primo: que sejam admissíveis nas alfândegas do 
Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e 
mercadorias transportadas, ou em navios estrangeiros 
das potências, que se conservam em paz e harmonia 
com a minha leal Coroa, ou em navios dos meus 
vassalos, pagando por entrada vinte e quatro por cento 
(…). Segundo: que não só os meus vassalos, mas 
também os sobreditos estrangeiros possam exportar 
para os portos (…) todos e quaisquer gêneros e 
produções coloniais, à exceção do pau-brasil, ou outros 
notoriamente estancados (…). (Carta Régia de 1808. 
Citado por Inês Inácio e Tânia De Luca, Documentos do 
Brasil Colonial) 

 
Essa medida representou 
a) A irrestrita liberdade de comércio concedida ao 

Brasil. 
b) A ruptura do Pacto Colonial, tornando o Brasil livre 

de Portugal. 
c) O fim do monopólio português sobre o comércio 

brasileiro. 
d) A negociação de tarifas alfandegárias preferenciais 

aos ingleses. 
e) O enfraquecimento do colonialismo com a 

liberdade industrial. 
 
60 - (Mackenzie SP/2006)     

A respeito do processo de emancipação política do 
Brasil, são feitas as afirmações abaixo. 
 
I. No plano internacional, o desenvolvimento do 

capitalismo industrial atuou como importante fator 
de desagregação do sistema colonial. 

II. A ausência de uma classe verdadeiramente 
revolucionária explica a sobrevivência de 
elementos fundamentais da antiga estrutura 
econômica colonial. 

III. As Cortes de Lisboa, após a Revolução Liberal do 
Porto, exigiram de D. João VI, além de seu imediato 
retorno a Portugal, a adoção de medidas 
liberalizantes para o comércio brasileiro. 

 
Assinale: 
a) se apenas I é correta. 
b) se apenas II é correta. 
c) se apenas III é correta. 
d) se apenas I e II são corretas. 
e) se I, II e III são corretas. 

 
61 - (PUC MG/2003)       

A charge abaixo se refere ao processo da independência 
do Brasil, na primeira metade do século XIX,  e 
representa: 

 
 

a) O descontentamento de liberais e conservadores 
com o governo autoritário e despótico de D. Pedro 
I. 

b) A Coroa,  símbolo da Monarquia, como abrigo dos 
conservadores capaz de resguardar seus privilégios. 

c) Os senadores e deputados que representavam os 
interesses populares, desafiando a Monarquia. 

d) As lideranças populares que assumiram o governo 
monárquico  por ocasião da abdicação de D. Pedro 
I. 

 
62 - (UFC CE/2003)       

A respeito da Independência do Brasil é correto afirmar 
que: 

 
a) Implicou em transformações radicais da estrutura 

produtiva e da ordem social, sob o regime 
monárquico. 
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b) Significou a instauração do sistema republicano de 
governo, como o dos outros países da América 
Latina. 

c) Trouxe consigo o fim do escravismo e a 
implementação do trabalho livre como única forma 
de trabalho e o fim do domínio metropolitano. 

d) Implicou em autonomia política e em reformas 
moderadas na ordem social decorrentes do novo 
status político. 

e) Decorreu da luta palaciana entre João VI, Carlota 
Joaquina e Pedro I, que teve como conseqüência 
imediata a abertura dos portos. 

 
63 - (UFMT/2003)       

Em relação a Mato Grosso, no contexto da 
independência do Brasil, julgue os itens. 

 
00. Ocorria mudança do eixo econômico, Vila Bela para 

Cuiabá, em função da decadência da mineração e 
da incrementação das atividades agropecuárias e 
comerciais. 

01. A população distribuía-se de forma heterogênea 
com maior concentração na região central, onde se 
localizava Cuiabá, principal centro urbano, embora 
em 1822, não fosse a capital. 

02. A disputa pela localização da capital, envolvendo 
Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade, na 
realidade colocava em campos opostos a oligarquia 
do norte cujo poder centrava-se em mãos dos altos 
funcionários, burocratas, e a oligarquia do sul com 
base nos latifundiários pantaneiros. 

03. As dificuldades financeiras vivenciadas na capitania 
que, além de periférica, passava pela diminuição da 
produção aurífera, foram agravadas pelos gastos 
excessivos de Capitães-Generais com festas e 
ostentações que lhes garantiam popularidade entre 
a elite.          

 
64 - (UFSC/2003)       

O navegador Dupperrey Lesson, que em 1822 estava em 
Santa Catarina, assim descreveu a reação dos 
catarinenses à independência do Brasil:  
“... Cheios de confiança em seus propósitos, os 
partidários numerosos da independência estavam 
inspirados com um entusiasmo (...) que seu espírito 
ardente havia reprimido há longo tempo. No excesso da 
sua alegria, eles haviam coberto de luzes as Vilas de 
Nossa Senhora do Desterro, de Laguna e de São 
Francisco, onde percorrendo as ruas entoavam canções 
em honra de D. Pedro ...”. 
DUPERREY, Louis Isidore. Voyage autour du monde. In: 
Ilha de Santa Catarina, relatos de viajantes estrangeiros 
nos séculos XVIII e XIX.  Florianópolis: UFSC, 1984. 

 
Assinale a(s) proposição(ões) VERDADEI-RA(S) com 
base no texto e nos seus conhecimentos sobre o 
processo de independência do Brasil. 
01. A declaração de independência do Brasil, feita por 

D. Pedro I em 1822, foi aceita em Santa Catarina e 

em todas as demais províncias brasileiras, com 
grande júbilo.  

02. Segundo o visitante, houve nas ruas de algumas 
vilas de Santa Catarina um conflito entre os 
partidários da independência (que eram muito 
numerosos) e os que eram contrários a ela. 

04. De acordo com o autor, os catarinenses de algumas 
vilas cometeram tamanhos excessos que tiveram 
de ser reprimidos pelas tropas portuguesas. 

08. Ao contrário do que o autor presenciou em Santa 
Catarina, em outras províncias, como a da Bahia, 
Pará e Cisplatina, ocorreram reações desfavoráveis 
ao ato de D. Pedro. 

16. Segundo o texto, a notícia da independência foi 
recebida com grande entusiasmo nas Vilas do 
Desterro, Laguna e São Francisco. 

32. Não obstante as reações de alguns portugueses que 
temiam o fim dos seus privilégios, o governo de 
Lisboa, forçado pela França, aceitou de pronto o 
rompimento. Em outubro de 1822 foi assinado o 
tratado de reconhecimento, havendo grande júbilo 
em todo o país, como bem atesta Dupperrey 
Lesson. 

 
65 - (UFPB/2005)     

Sobre o processo de Independência do Brasil, é 
INCORRETO afirmar: 
a) A autonomia política do Brasil foi um processo 

complexo que, dentre outros condicionantes, 
envolveu os interesses de nações européias como 
Portugal, Espanha, França e Inglaterra. 

b) O processo de emancipação brasileira não foi 
pacífico, constituindo-se de acontecimentos 

sangrentos e movimentos revoltosos, a exemplo das 
Conjurações Baiana e Mineira e da Revolução de 1817. 

c) A Revolução Liberal do Porto, em Portugal, 
representa um paradoxo, pois, de um lado, impôs 
uma Constituição para limitar os poderes 
absolutistas e, de outro, pretendeu restabelecer o 
Pacto Colonial. 

d) A Abertura dos Portos (1808), os Tratados de 
Comércio e Navegação e de Aliança e Amizade 
(1810) e o reconhecimento da autonomia (1825) 
são eventos demonstrativos da preponderância dos 
interesses capitalistas ingleses no controle dos 
mercados do Brasil e do Atlântico Sul. 

e) A instalação da Corte portuguesa em terras 
brasileiras (1808) pouco mudou a face econômica 
da América portuguesa e as relações desta com a 
metrópole. 

 
66 - (UFSC/2004)       

Assinale  a(s)  proposição(ões)  VERDADEI-RA(S) em 
relação ao processo de independência do Brasil. 

 
01. No período colonial ocorreram numerosos motins e 

sedições como: a Aclamação de Amador Bueno, em 
São Paulo; a Guerra dos Emboabas e a Revolta de 
Vila Rica, em Minas Gerais. 



 

 
15 

www.historiaemfoco.com.br 

Independência do Brasil 

15 

02. A revolta em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, 
liderada pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, 
apressou os planos de D. Pedro, apoia-do pela 
aristocracia. Forçado pelas circuns-tâncias, teve de 
proclamar a independência. 

04. A independência do Brasil, a sete de setembro de 
1822, atendeu aos interesses da elite social do 
Brasil Colônia e da burguesia portuguesa favorecida 
pelo decreto de Abertura dos Portos de 1808. 

08. A independência, proclamada por D. Pedro, foi 
aceita incondicionalmente por todas as províncias. 

16. A Maçonaria no Brasil, no século XIX, defendia os 
princípios liberais. As Lojas Maçônicas, em especial 
as do Rio de Janeiro, tiveram papel importante no 
movimento pela separação do Brasil de Portugal. 

 
67 - (UNICAMP SP/2004)       

A respeito da Independência na Bahia, o historiador 
João José Reis afirmou o seguinte: 

 
Os escravos não testemunharam passivamente a 
Independência. Muitos chegaram a acreditar, às vezes 
de maneira organizada, que lhes cabia um melhor papel 
no palco político. Os sinais desse projeto dos negros são 
claros. Em abril de 1823, dona Maria Bárbara Garcez 
Pinto informava seu marido em Portugal, em uma 
pitoresca linguagem: “A crioulada fez requerimentos 
para serem livres”. Em outras palavras, os escravos 
negros nascidos no Brasil (crioulos) ousavam pedir, 
organizadamente, a liberdade! 
(Adaptado de O Jogo Duro do Dois de Julho: o “Partido 
Negro” na Independência da Bahia, em João José Reis e 
Eduardo Silva, Negociação e Conflito. 
 
A resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Cia 
das Letras, 1988, p. 92). 
a) A partir do texto, como se pode questionar o 

estereótipo do “escravo ignorante”? 
b) Identifique dois motivos pelos quais a atuação dos 

escravos despertava temor entre os senhores. 
c) De que maneira esse enunciado problematiza a 

versão tradicional da Independência do Brasil? 
 
68 - (UNIFOR CE/2003)      

Considere os textos. 
 

"(...) O primeiro ministro inglês, William Pitt, discursou 
no Parlamento, afirmando: 'transferindo-se o trono 
português para o Brasil, o Império da América do Sul e a 
Grã-Bretanha ficarão ligados eternamente, fazendo 
essas potências um comércio exclusivo'." 
"D. João assinou a carta régia e com ela ficava liberada 
a importação de quaisquer mercadorias transportadas 
em navios portugueses ou estrangeiros em paz com a 
Coroa. Portugal pagaria 16% de taxas alfandegárias, e os 
outros países, 24%." 
(Luís C.A. Costa e Leonel I. A. Mello. História do Brasil. 
São Paulo: Scipione. 1999. p. 141) 

 

Os acontecimentos descritos nos textos contribuíram 
para: 
a) Garantir os privilégios comerciais exercidos pela 

burguesia portuguesa e incentivar as pressões 
inglesas para a abertura dos portos brasileiros. 

b) Promover a eclosão dos primeiros movimentos de 
caráter separatistas no Brasil, que contavam com 
um forte componente popular. 

c) Obrigar o imperador francês a decretar o Bloqueio 
Continental, proibindo a colônia brasileira de fazer 
comércio com a Inglaterra. 

d) Estabelecer o pacto colonial entre a colônia 
brasileira e a metrópole portuguesa e fortalecer as 
relações comerciais inglesa e portuguesa. 

e) Colocar um ponto final no monopólio comercial 
exercido pela metrópole portuguesa e acelerar o 
fim do período colonial no Brasil. 

 
69 - (UPE/2004)       

A Independência do Brasil trouxe uma reorganização 
política, mas as desigualdades sociais continuaram 
evidentes. A instalação do governo imperial não evitou 
que rebeldias políticas acontecessem em várias 
províncias. A sociedade continuou hierarquizada com a 
permanência da escravidão, e a economia continuou, 
tendo como suporte fundamental a produção agrícola, 
com destaque para a cafeicultura. 

 
O texto acima: 
00. Faz uma síntese correta dos anos do império, não 

cometendo nenhum equívoco histórico. 
01. Apesar de não cometer equívocos, não faz menção 

a processos importantes, como a luta contra a 
escravidão. 

02. Comete um equívoco ao afirmar que a cafeicultura 
foi o destaque da produção econômica, 
esquecendo-se da importância da cana-de-açúcar, 
ainda o produto mais rentável. 

03. Eestá incorreto com relação à política, pois com a 
independência, houve acordos entre as elites que 
esvaziaram as tentativas de rebeldias. 

04. Destaca a continuidade das desigualdades sociais, 
mas se esquece de ressaltar que elas só existiam 
devido ao escravismo. 

 
70 - (FUVEST SP/2002)       

“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) À participação popular. 

 
71 - (FUVEST SP/2005)       
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A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão 
Bonaparte levou a Coroa portuguesa, apoiada pela 
Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro.  

 
Tal decisão teve desdobramentos notáveis para o Brasil. 
Entre eles, 
a) A chegada ao Brasil do futuro líder da 

independência, a extinção do tráfico negreiro e a 
criação das primeiras escolas primárias. 

b) o surgimento das primeiras indústrias, muitas 
transformações arquitetônicas no Rio de Janeiro e 
a primeira constituição do Brasil. 

c) O fim dos privilégios mercantilistas portugueses, o 
nascimento das universidades e algumas mudanças 
nas relações entre senhores e escravos. 

d) A abertura dos portos brasileiros a outras nações, a 
assinatura de acordos comerciais favoráveis aos 
ingleses e a instalação da Imprensa Régia. 

e) a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a 
abertura de estradas de ferro ligando o litoral 
fluminense ao porto do Rio e a introdução do 
plantio do café. 

 
72 - (UEG GO/2004)       

Com a Independência, iniciou-se a passagem da ordem 
colonial à nacional. O grito do Ipiranga ecoou 
principalmente nas regiões centrais (Rio de Janeiro, 
Minas e São Paulo), mas o Brasil era um continente 
formado por inúmeras ilhas cercadas pelo desejo de 
afirmação de uma nova nacionalidade.  

 
Acerca da vida econômica e social do Brasil no contexto 
da independência, é CORRETO afirmar:  
a) Em Goiás, a independência motivou disputas entre 

as comarcas do sul e do norte, mas o separatismo 
não contou com o apoio do regime monárquico e 
foi controlado.  

b) O projeto de emancipação política foi negociado 
amplamente pelas distintas regiões do país com 
base no compromisso de que as elites portuguesas 
seriam banidas da vida política.  

c) O crescimento da economia do café e os recursos 
advindos da produção do açúcar e do ouro 
formaram a base de sustentação de uma próspera 
economia nacional.  

d) A atividade pecuarista permitiu que Goiás 
desempenhasse importante papel no 
abastecimento do Rio de Janeiro, o que garantiu o 
compromisso da monarquia contra os movimentos 
separatistas.  

e) Os conflitos entre as comarcas do sul e do norte 
ganharam relevo durante a primeira metade do 
século XIX e assumiram a forma de uma guerra civil 
que só pôde ser controlada com o auxílio de tropas 
vindas da Corte.  

 
73 - (FGV/2005)     

Com relação à África portuguesa, a emancipação 
política do Brasil em 1822: 

a) Provocou fortes reações nas elites angolanas, a 
ponto de alguns setores manifestarem interesse 
em fazer parte do império brasileiro. 

b) Acarretou a suspensão definitiva do tráfico 
negreiro como uma forma de retaliação do 
governo português contra a sua ex-colônia. 

c) Levou ao aparecimento de movimentos pela 
independência em Angola e Moçambique, que só 
se tornariam vitoriosos ao final do século XIX. 

d) Levou a Coroa portuguesa a implementar regimes 
de segregação racial em suas possessões africanas, 
inspirados na experiência inglesa na África do Sul. 

e) Provocou o desinteresse português na 
manutenção dos seus domínios no ultramar e o 
abandono dessas possessões a outras potências 
européias. 

 
74 - (UEPB/2006)     

Sobre a emancipação política do Brasil em 1822 não é 
possível afirmar que: 
a) O êxito da revolução liberal do Porto, em 1820, 

agradou aos brasileiros e a uma minoria de 
portugueses aqui residentes e deu-lhes a certeza de 
que o momento para se conquistar a autonomia 
política e econômica do Brasil havia chegado. 

b) O Estado surgido após a emancipação era uma 
monarquia constitucional de índole autoritária, que 
em muito imitava a própria ex-metrópole 
portuguesa, pois a chamada independência não foi 
fruto de um projeto nacional de um povo 
consciente. 

c) O Estado brasileiro pós-independência de 1822 
nasceu para preservar as prerrogativas de um 
segmento social elitista, que viu na permanência da 
monarquia uma forma de se ver livre daqueles 
grupos mais exaltados interessados em erigir um 
Estado verdadeiramente livre. 

d) Para a conclusão do processo emancipatório, foi 
decisivo o apoio dos comerciantes lusitanos que 
aceitavam abrir mão de alguns privilégios, 
concedidos pela estrutura colonial, por serem fiéis 
ao liberalismo inglês que pregava a livre 
concorrência nas relações comerciais. 

e) Foi somente em 1825 que Portugal aceitou 
reconhecer oficialmente a Independência de sua 
ex-colônia, e só o fez mediante uma indenização de 
2 milhões de libras, paga pelo Brasil através de um 
empréstimo feito à Inglaterra. 

 
75 - (UFMG/2006)     

Auguste de Saint Hilaire, naturalista francês, realizou 
inúmeras andanças pelo Brasil entre 1816 e 1822. De 
volta à França, ao publicar seus relatos de viagem, 
afirmou, intrigado, que havia um país chamado Brasil, 
mas absolutamente não havia brasileiros. 
Considerando-se essa reação de Saint Hilaire e as 
dificuldades que marcaram a definição da identidade 
brasileira, é CORRETO afirmar que elas se explicam 
porque: 
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a) o grande número de índios, negros e mestiços, que 
fazia com que a população brasileira não fosse 
capaz de formular um projeto de emancipação 
política. 

b) a baixa densidade populacional do País, que, 
resolvida com a vinda dos imigrantes estrangeiros, 
gerou a sensação de que essa população não seria, 
de fato, brasileira. 

c) o processo de construção de uma nação brasileira 
foi dificultado pela força das identidades regionais 
formadas durante a colonização portuguesa. 

d) a  independência  foi  uma  conquista  dos  
portugueses,  especialmente  os comerciantes 
estabelecidos no Brasil, o que dificultou a afirmação 
da cidadania dos brasileiros. 

 
76 - (UFPA/2005)     

Realizada a emancipação política em 1822, o Estado no 
Brasil: 
a) surgiu pronto e acabado, em razão da continuidade 

dinástica, ao contrário do que ocorreu com os 
demais países da América do Sul. 

b) sofreu uma prolongada e difícil etapa de 
consolidação, tal como ocorreu com os demais 
países da América do Sul. 

c) vivenciou, tal como ocorreu com o México, um 
longo período monárquico e uma curta ocupação 
estrangeira. 

d) desconheceu, ao contrário do que ocorreu com os 
Estados Unidos, guerras externas e conflitos 
internos. 

e) adquiriu um espírito interior republicano muito 
semelhante ao argentino, apesar da forma exterior 
monárquica. 

 
77 - (UNESP SP/2006)     

Leia a declaração. 
Como é para o bem do povo e felicidade geral da nação, 
estou pronto; diga ao povo que fico. 

(D. Pedro, Príncipe Regente, 9 de janeiro de 1822.) 
 
a) Qual o significado da decisão tomada pelo Príncipe 

Regente? 
b) Explique o que foi a Revolução do Porto, iniciada em 

1820, e aponte suas conseqüências para a porção 
americana do Império Português. 

 
78 - (UNIMONTES MG/2006)     

 
 

Observando o mapa e as províncias nele destacadas, 
assinale a alternativa que apresenta a legenda CORRETA 
para o mesmo 
a) Província que atacaram a determinação de D. João 

VI de enviar deputados ao Rio de Janeiro 
b) Províncias que iniciaram o processo de libertação 

dos escravos 
c) Províncias onde se registraram resistências contra a 

Independência 
d) Províncias que formaram a Confederação do 

Equador 
 
79 - (ETAPA SP/2006)     

“Não parece fácil determinar a época em que os 
habitantes da América lusitana, dispersos pela distância, 
pela dificuldade de comunicação, pela mútua 
ignorância, pela diversidade, não raro, de interesses 
locais, começam a sentir-se unidos por vínculos mais 
fortes do que todos os contrastes ou indiferenças que 
os separam, e a querer associar esse sentimento ao 
desejo de emancipação política. No Brasil, as duas 
aspirações – a de independência e a da unidade – não 
nascem juntas e, por longo tempo ainda, não 
caminharam de mãos dadas.” 

Sérgio Buarque de Holanda. “A herança colonial e sua 
desagregação”, in: Sérgio Buarque de Holanda (org.) – 

História geral da civilização brasileira. O Brasil 
Monárquico. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 

1965. v. 3, p. 9. 
De acordo com o texto: 
a) a nação brasileira está contida no Período Colonial. 
b) primeiro lutou-se pela unidade, depois pela 

independência. 
c) os sentimentos de nacionalidade e unidade não 

coincidem. 
d) primeiro lutou-se pela independência, depois pela 

unidade. 
e) a existência de um mercado interno propiciou a 

unidade. 
 
80 - (UCS RS/2006)     
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Analise, quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F), as 
alternativas abaixo sobre o processo de independência 
política do Brasil. 
(   ) Em 1820 eclodiu, na cidade portuguesa do Porto, 

um movimento revolucionário com as seguintes 
reivindicações: que toda a família real retornasse a 
Portugal, que D. João VI aceitasse jurar a 
Constituição a ser promulgada e que o Brasil 
voltasse à situação de colônia portuguesa. 

(   ) Ao retornar a Portugal, D. João VI deixou seu filho, 
D. Pedro, como príncipe regente do Brasil. Este foi 
apoiado por grandes fazendeiros e comerciantes 
que temiam que, sem D. Pedro, a luta pela 
independência levasse a agitações populares e à 
proclamação da República. 

(   ) Sob influência da Inglaterra, Portugal reconheceu a 
independência brasileira pelo Tratado de Paz e 
Amizade, assinado em 1825. Por esse tratado, o 
governo brasileiro comprometia-se a pagar ao 
governo português dois milhões de libras esterlinas. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses, de cima para baixo. 
a) VFV 
b) FVF 
c) FFF 
d) FFV 
e) VVV 

 
81 - (UEPG PR/2006)     

Sobre a Independência do Brasil, assinale o que for 
correto. 
01.  Os grandes proprietários apoiaram a desobediência 

do Príncipe D. Pedro às ordens das Cortes 
Portuguesas, pois queriam evitar a recolonização 
do Brasil. 

02. O Sete de Setembro marcou a transformação das 
condições socioeconômicas do país e seus 
habitantes. 

04. Para a camada social dominante, a Independência 
significava liberdade comercial e autonomia 
administrativa. 

08. Foi produto de um arranjo político que preservou a 
monarquia como forma de governo e manteve os 
privilégios dos  grandes proprietários. 

16. Foi a concretização de um processo revolucionário, 
com ampla participação das classes populares. 

 
82 - (UFPI/2006)     

A respeito da Independência do Brasil e do processo de 
consolidação do Estado Imperial Brasileiro, é correto 
afirmar: 
a) Que as elites brasileiras não tinham interesse no 

processo de emancipação política e, muito menos, 
na continuidade do sistema de Governo Imperial. 

b) Que as elites rurais foram segregadas no processo 
de emancipação, ficando a condução do processo 
emancipatório exclusivamente nas mãos das elites 
políticas urbanas, as quais tinham interesses 
próprios a defender. 

c) Que algumas Províncias do Norte, capitaneadas por 
Pernambuco, demonstraram sua insatisfação com 
as idéias de unidade nacional, ao se rebelarem 
contra o Governo Imperial em 1824 e 1848. 

d) Que a Província da Cisplatina foi uma das províncias 
que mais defendeu a unidade territorial do Império 
do Brasil. 

e) Que a abolição da escravidão era um dos planos 
centrais de D. Pedro I, que no entanto, não obteve 
apoio para viabilizá-la. 

 
83 - (UFRRJ/2006)     

“Nós declaramos perante os homens e perante Deus 
com solene juramento, que não queremos, nem 
desejamos separar-nos de nossos caros irmãos de 
Portugal; queremos ser irmãos, e irmãos inteiros, e não 
seus escravos; e esperamos que o soberano Congresso, 
desprezando projetos insensatos (...) ponha as coisas no 
pé da justiça e da igualdade”. 
(José Bonifácio, Obras políticas, científicas e sociais. In: 

CALDEIRA, Jorge. 
José Bonifácio de Andrade e Silva. São Paulo, 34. ed., 2002. 

p.143.) 
 

O trecho acima é de um discurso realizado nas Cortes de 
Lisboa em um momento anterior à Proclamação da 
Independência do Brasil. Nessa conjuntura surgiram, na 
área colonial, diversos projetos políticos acerca da 
relação metrópole-colônia. Sobre eles é correto afirmar 
que: 
a) as Cortes portuguesas lutaram pela manutenção do 

controle da área colonial portuguesa na América, já 
que viam na elite brasileira uma postura dócil frente 
à forte influência política e econômica da França, 
maior potência européia da época. 

b) a parcela da elite que não desejava se separar de 
seus “irmãos de Portugal” era aquela que havia sido 
amplamente beneficiada pela concessão de títulos, 
empregos e terras por D. João VI, e temia o retorno 
de uma política administrativa e comercial 
restritiva. 

c) José Bonifácio foi o grande articulador da 
Independência, permanecendo no centro dos 
acontecimentos até a independência. Depois disso, 
por discordar da ampla reforma liberal adotada por 
D. Pedro I, decidiu dedicar-se exclusivamente a seus 
negócios em São Paulo. 

d) o projeto de construção de um Brasil republicano, 
apesar de derrotado, assumiu grande expressão 
nesse período, inspirando importantes movimentos 
revolucionários em Minas Gerais, no Rio Grande do 
Sul e no Rio de Janeiro durante o governo de D. 
Pedro I. 

e) o projeto político dos liberais exaltados, de maior 
autonomia provincial, levou a seguidos choques 
com o modelo centralizador de D. Pedro I, como no 
caso da revolta Farroupilha. 

 
84 - (Mackenzie SP/2007)     
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As três afirmações abaixo referem-se ao contexto 
histórico do reconhecimento da Independência 
Brasileira, conquistada em 1822. 

 
I. O reconhecimento por parte dos EUA, em 1824, 

obedeceu aos princípios da Doutrina Monroe, 
segundo os quais os norteamericanos deviam 
apoiar os movimentos de emancipação no 
continente e combater toda pretensão européia de 
intervenção ou recolonização na América. 

II. Para o reconhecimento, formalizado em 1825, 
Portugal exigiu do Brasil uma compensação de 2 
milhões de libras e o compromisso de não se unir a 
nenhuma colônia portuguesa. 

III. Uma importante condição imposta pela Inglaterra 
nas negociações com o Brasil foi a promessa de 
extinção imediata do tráfico de escravos africanos, 
condição que, embora gerasse discordâncias, 
acabou por ser plena e imediatamente aceita. 

 
Assinale: 
a) se apenas I é correta. 
b) se apenas II é correta. 
c) se apenas III é correta. 
d) se apenas I e II são corretas. 
e) se I, II e III são corretas. 

 
85 - (UEPG PR/2007)    

"Por volta de 1817, quem dissesse que dentro de cinco 
anos o Brasil se tornaria independente estaria fazendo 
uma previsão muito duvidosa. A revolução 
Pernambucana, confinada ao Nordeste, fora derrotada 
[...] a guerra terminara na Europa em 1814 com a 
derrota de Napoleão. As razões da permanência da 
corte no Brasil aparentemente já não existiam. D. João 
decidiu, entretanto, permanecer na Colônia"  

(FAUSTO, B. História do Brasil. EDUSP. 1995, p.129). 
Sobre o processo da Independência do Brasil, assinale o 
que for correto. 
01. A Revolução Portuguesa de 1820 dividia as opiniões 

no Brasil. O retorno de D. João VI a Portugal era 
defendido pela chamada "facção portuguesa". 
Opunha-se a isso o "Partido Brasileiro". 

02. As Cortes tiveram um desempenho ambíguo e 
contraditório: de um lado, a liberalização da vida 
portuguesa e a tentativa de eliminar as estruturas 
do Antigo Regime; de outro, a busca do 
restabelecimento da subordinação do Brasil, 
inclusive com a volta de antigas práticas 
monopolistas. Isto fortalecia o ideário de 
emancipação no Brasil. 

04. A decisão de D. Pedro de permanecer no Brasil 
representou a escolha de um caminho definitivo de 
ruptura. As tropas portuguesas que se recusavam a 
jurar fidelidade a D. Pedro tiveram que deixar o Rio 
de Janeiro. Esboçava-se aí a criação de um exército 
brasileiro. 

08. A Independência proclamada por D. Pedro I se fez 
no respeito à soberania do Príncipe e da 

manutenção da aliança entre brasileiros e 
portugueses contra as forças populares e os 
elementos radicais. Saía vencedor nesse processo 
José Bonifácio, líder da facção mais conservadora. 

16. Com a Independência, D. Pedro I desligou-se do 
trono português e rompeu definitivamente os laços 
com Portugal. 

 
86 - (ETAPA SP/2007)    

“O nacionalismo brasileiro não precedeu, sucedeu, a 
criação do Estado Nacional. O Brasil não se tornou 
independente porque fosse nacionalista mas fez-se 
nacionalista por haver-se tornado independente. Não 
havia sentimento nacionalista na América portuguesa 
em 1822; o que havia era ressentimento antilusitano, 
este mesmo limitado às camadas médias e populares 
das grandes cidades costeiras: Rio, Salvador, o Recife.” 

(Evaldo Cabral de Mello, “Fabricando a nação”, 
in: Um imenso Portugal: história e historiografia. 

São Paulo, 2002.) 
Assinale a alternativa correta: 
a) Nacionalismo e criação do Estado são 

concomitantes. 
b) Os portugueses do Brasil eram antilusitanos. 
c) O nacionalismo associa-se à Inconfidência Mineira. 
d) O Estado precede um limitado sentimento nacional. 
e) A vinda de D. João para o Brasil despertou o 

nacionalismo. 
 
87 - (PUC MG/2007)    

“Em janeiro de 1822, D. Pedro I, ao dizer que ficava, 
definiu seu destino e do país que adotara como pátria. 
E foi, nessa fase, o mais apaixonado dos brasileiros, o 
mais agressivo dos jacobinos, o mais furioso 
antilusitano.” 

(Isabel Lustosa. D. Pedro I. Cia das Letras, 2006.) 
 

Essas características podem ser relacionadas: 
a) à postura liberal dos deputados portugueses das 

Cortes que fizeram refém a monarquia durante a 
Revolução de 1821, ao exigirem o retorno do rei D. 
João VI e a promulgação de uma nova constituição. 

b) à ação dos brasileiros, amparados pela negativa de 
D. Pedro I de retorno a Portugal, de se oporem à 
decisão das Cortes portuguesas de reduzir o país às 
condições anteriores à vinda do Rei D. João VI. 

c) à insegurança generalizada de D. Pedro I, quanto 
aos movimentos liberais associados à Revolução do 
Porto, em Portugal, e, conseqüentemente, a uma 
possível revolução de liderança burguesa no Brasil. 

d) à condição revolucionária de D. Pedro I, que 
afrontava a Corte portuguesa ao convocar o 
exército nacional e a iniciar uma guerra pela 
independência em defesa das massas, da nação e 
do povo brasileiro. 

 
88 - (PUC SP/2007)    

O Brasil manteve a unidade territorial após a 
independência política, mas isso não impediu que 
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ocorressem vários conflitos armados internos no 
Império e na República. Podemos citar, como exemplo, 
a 
a) política café-com-leite na Primeira República, que 

permitiu que paulistas e mineiros mantivessem o 
controle da Presidência desde a proclamação da 
República até 1930. 

b) Guerra dos Farrapos, quando os estados de Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul pretenderam, 
em 1845, separar-se do resto do país e unir-se à 
Argentina. 

c) Revolução Constitucionalista de 1932, quando São 
Paulo se opôs ao governo federal de Getúlio Vargas 
e defendeu a convocação de uma Assembléia 
Constituinte. 

d) ditadura militar, que durou de 1964 a 1985 e 
garantiu o predomínio de setores do oficialato do 
norte-nordeste do país sobre os agrupamentos 
militares do sul-sudeste. 

e) Confederação do Equador, de 1824, quando se 
tentou criar um Estado nacional autônomo, livre 
das pressões inglesas e associado aos demais países 
sul-americanos. 

 
89 - (UECE/2007)    

“Erguendo a espada, Dom Pedro bradou, solene: 
“Independência ou Morte!”. Era uma tarde linda, azul e 
fresca. A natureza, de certo, a tinha feito assim tão bela 
para servir de cenário à proclamação da nossa 
Independência”. 

Fonte: MANCHESTER, Alan. Proeminência Inglesa no 
Brasil. Brasiliense, 1992, pp. 110-111. 

 
O autor do texto nos sugere uma visão romântica do 
processo de emancipação política do Brasil. Este 
processo, que culminou na ruptura com o governo 
português, no entanto, teve vários desdobramentos 
diretos. 
Como desdobramentos diretos do processo de 
emancipação política do Brasil são listados os seguintes: 

 
I. O fato de um príncipe português ter decretado o 

rompimento da colônia brasileira com a metrópole 
portuguesa. 

II. O descontentamento da classe dominante, como a 
dos fazendeiros do sudeste, por causa da intenção 
do príncipe de investir na industrialização do país. 

III. A proclamação da república brasileira tendo um 
príncipe português como primeiro regente da nova 
nação. 

 
Entretanto, é correto afirmar que: 
a) Apenas o I e o III são desdobramentos diretos. 
b) Apenas o I é desdobramento direto. 
c) Apenas I e II são desdobramentos diretos. 
d) O I, o II e o III são desdobramentos diretos. 

 
90 - (UFCG PB/2008)    

Analise a composição abaixo: 

 
Já podeis da Pátria Filhos 
Ver contente a Mãe gentil 
Já raiou a Liberdade 
No horizonte do Brasil. 

 
Brava gente brasileira 
Longe vá temor servil 
Ou ficar a Pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 

 
Os grilhões que nos forjava 
Da perfídia astuto ardil 
Houve mão mais poderosa 
Zombou deles o Brasil. 

 
O Real Herdeiro Augusto 
Conhecendo o engano vil 
Em despeito dos Tiranos 
Quis ficar no seu Brasil. 

 
Composto em 1822 por Evaristo da Veiga, com música 
de D. Pedro I, o Hino da Independência do Brasil traz em 
sua letra marcas de identidade da nação brasileira no 
alvorecer do Império. 
É CORRETO afirmar que a letra do hino faz referência 
à(ao) 
a) “mãe gentil” portuguesa, batalhadora na 

construção da liberdade política brasileira. 
b) “Real Herdeiro Augusto”, simbolizado na figura de 

D. João VI, que decidiu ficar no Brasil após 1822. 
c) construção de uma liberdade nacional brasileira, ao 

criticar o servilismo da Colônia à Metrópole. 
d) identidade de engajamento confederados do 

Equador nas lutas pela Independência, 
representada no trecho “Brava gente brasileira”. 

e) libertação dos escravos, conforme expressa no 
verso “Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil”. 

 
91 - (UNIFESP SP/2008)    

Encerrado o período colonial no Brasil, entre as várias 
instituições que a metrópole implantou no país, uma 
sobreviveu à Independência. Trata-se das 
a) Províncias gerais. 
b) Milícias rurais. 
c) Guardas nacionais. 
d) Câmaras municipais. 
e) Cortes de justiça. 

 
92 - (UFLA MG/2008)    

No processo de independência do Brasil, o grupo de 
Gonçalves Ledo, mais radical, formava o “Grande 
Oriente”; já o grupo de Bonifácio Andrada, mais 
conservador, fazia parte do “Apostolado”. Grande 
Oriente e Apostolado eram nomes dos grupos que 
marcaram profundamente a emancipação política do 
país. Tais grupos eram ligados 
a) à Igreja Católica 
b) ao Exército 



 

 
21 

www.historiaemfoco.com.br 

Independência do Brasil 

21 

c) à Maçonaria 
d) à Corte Portuguesa 

 
93 - (UFMG/2008)    

Analise estas duas representações do chamado Grito do 
Ipiranga, de 7 de setembro de 1822:  

 
 

 
 

A partir da análise dessas duas representações e 
considerando-se outros conhecimentos sobre o 
assunto,  é CORRETO afirmar que, em ambas, 
a) 

bem como dos aspectos que compõem o cenário, é 
diferenciada e expressa uma visão particular sobre 

central; na segunda, como líder de uma ação 
popular. 

b) as mesmas concepções históricas e estéticas 
fundamentam e explicam a participação dos 

o príncipe, militares, mulheres, camponeses e 
crianças. 

c) D. Pedro, embora seja o protagonista, se destaca de 
modo 
de diversos grupos sociais; na segunda, a 
participação das camadas populares é mais restrita. 

d) 
descrever a Independência do Brasil como um ato 
solene, grandioso, sem participação popular e 
protagonizado por D. Pedro. 

 
94 - (UEPG PR/2008)    

O Brasil, politicamente independente de Portugal, 
manteve sua dependência quanto aos padrões culturais 
europeus, acompanhando seus movimentos e 
tendências.  

Sobre o movimento romântico no Brasil, assinale o que 
for correto.  
01. Os poetas europeus inspiravam-se nos heróis 

medievais. Como o Brasil não tinha tido Idade 
Média, criou-se na literatura de ficção e na poesia 
um mito a que se chamou indianismo.  

02. Paradoxalmente, José de Alencar, símbolo da 
literatura indianista, nada fez em defesa dos povos 
indígenas como deputado e ministro do Império.  

04. Castro Alves, poeta e abolicionista, fez de seus 
versos uma arma contra a escravidão.  

08. O romantismo dominou a primeira metade do 
século XIX. Constituiu-se em forte reação ao 
classicismo e ao intelectualismo do século XVIII, 
enfatizando o papel do sentimento do indivíduo.  

16. O movimento romântico, mediante a exaltação do 
sentimento nacional, contribuiu para afirmar a 
idéia de nação.  

 
95 - (UESC BA/2008)    

Em 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou sua 
independência. Dois anos depois, pegou emprestados 
3,7 milhões de libras esterlinas para pagar dívidas 
contraídas em Londres pela Casa Real Portuguesa. Essa 
era uma condição para ser reconhecido como país, pelo 
Império Britânico e pelo resto da comunidade 
internacional. Ou seja, nossa primeira dívida serviu para 
criar o país.  

(EM...2007, p. 133). 
 

Tomando-se como referência o texto, aliado aos 
conhecimentos sobre economia brasileira, pode-se 
afirmar, em relação à dívida externa do país, que 
01. o “milagre brasileiro” fez crescer a dívida externa 

em grandes proporções e manteve o país 
dependente do capital estrangeiro. 

02. a Primeira República, através do estabelecimento 
do Funding Loan, reduziu o endividamento externo. 

03. a estabilidade econômica do Brasil Império 
possibilitou ao país deixar de contrair empréstimos 
estrangeiros. 

04. os Estados Unidos foram o único país da América a 
não reconhecer a independência, porque o Brasil se 
recusou a apoiar a Doutrina Monroe, que tinha por 
objetivo fornecer empréstimos aos países recém-
emancipados. 

05. o Brasil só poderia ser criado se contraísse dívida 
externa com os países capitalistas europeus. 

 
96 - (UESPI/2008)    

Os processos históricos de emancipação das nações 
latino-americanas mostraram a opressão que essas 
nações viveram sob o jugo dos países europeus. No caso 
do Brasil, essa emancipação, em 1822: 
a) representou o afastamento definitivo da política 

portuguesa. 
b) teve influência marcante das idéias socialistas e 

libertárias. 
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c) conservou relações tradicionais, decepcionando os 
mais radicais. 

d) foi incentivada pela Inglaterra, provocando o fim da 
escravidão. 

e) trouxe mudanças sociais importantes para as 
regiões mais pobres. 

 
97 - (UNESP SP/2008)    

O temor da população culta e ilustrada diante da 
perspectiva de agitação das massas explica porque a 
idéia de realizar a Independência com o apoio do 
príncipe pareceria tão sedutora: permitiria emancipar a 
nação do jugo metropolitano sem que para isso fosse 
necessário recorrer à rebelião popular. 

(Emilia Viotti da Costa, Introdução ao 
estudo da emancipação política do Brasil. 

In: Brasil em perspectiva.) 
 

Com base na leitura do texto, explique a emancipação 
política do Brasil como um movimento elitista e 
conservador. 

 
98 - (UNIMONTES MG/2008)    

A forma peculiar como se processou a independência da 
América Portuguesa teve conseqüências fundamentais 
no seu subseqüente desenvolvimento. Com efeito (...) o 
Brasil necessitou de vários decênios mais para eliminar 
a tutelagem que (...) mantinha sobre ele a Inglaterra. 
Esses acordos foram firmados em momentos difíceis e 
constituíram, dentro da tradição das relações luso-
inglesas, pagamentos em privilégios econômicos de 
importantes favores políticos. 

(FURTADO, Celso. Formação Econômica do  
Brasil. São Paulo: Nacional, 1970, p. 36-37) 

 
A respeito do período e das questões abordadas pelo 
texto acima, é CORRETO afirmar que 
a) o autor condena os acordos que permearam a 

independência do país, compreendendo-os como 
condições piores do que as existentes durante a 
colonização. 

b) o autor afirma que a natureza das relações externas 
do Brasil, na primeira metade do século XIX, 
condicionou fortemente o desenvolvimento 
brasileiro. 

c) o Brasil, para o autor, em virtude de suas estreitas 
relações com Portugal, optou por parcerias 
econômicas erradas, a exemplo dos acordos 
estabelecidos com a Inglaterra em detrimento de 
outras potências como os Estados Unidos e a 
França. 

d) os efeitos negativos dos tradicionais acordos entre 
Portugal e Inglaterra, ao longo século XVIII, para o 
autor, manifestaram-se concretamente após 1822. 

 
99 - (UNIMONTES MG/2008)    

Acerca do processo de independência do Brasil e da 
formação do Estado Nacional brasileiro, é INCORRETO 
afirmar que 

 
a) a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, o 

decreto de abertura dos portos em 1808 e a 
revogação do alvará de 1785 abalaram a dominação 
colonial sobre o Brasil. 

b) a Constituinte de 1823 foi dissolvida por D. Pedro I 
quando o grupo adepto de uma maior autonomia 
provincial em relação ao centro do poder político, 
Rio de Janeiro, contrariou as tendências 
centralizadoras do Imperador. 

c) a Constituição promulgada por Dom Pedro I 
estabeleceu a separação entre a Igreja e o Estado e 
dispôs sobre a proteção aos indígenas e a 
preservação da cultura ameríndia. 

d) as sérias dissensões internas ocorridas entre 1822 e 
1824, nas províncias da Bahia, Cisplatina, Grão-Pará 
e Maranhão, se deram em função da ação política 
de grupos que defendiam, uns, o apoio ao governo 
centralizado no Rio de Janeiro e, outros, o apoio às 
Cortes Portuguesas. 

 
100 - (UFPE/2009)     

A crise do sistema colonial provocou mudanças políticas 
na dominação da Europa e trouxe mais liberdade para a 
América. No Brasil, as idéias liberais: 
 
00. foram incorporadas à Constituição de 1824, 

instituindo equilíbrio entre os três poderes. 
01. influenciaram movimentos libertários, sendo 

aceitas por muitos membros do clero católico. 
02. não foram conhecidas no século XVIII, mas 

conseguiram ampla penetração com a chegada de 
D. João VI. 

03. transformaram a sociedade brasileira, 
modernizando radicalmente suas instituições 
políticas. 

04. justificaram a luta contra Portugal, renovando 
politicamente o pensamento de muitos 
intelectuais. 

 
101 - (UFC CE/2009)    

Leia o texto a seguir. 
 

A imagem de D. Pedro I desembainhando a espada no 
alto do Ipiranga é uma das representações mais 
populares da história do Brasil. [...] Diante dela temos a 
impressão de sermos testemunhas do evento histórico, 
aceito naturalmente como “marco zero” da fundação da 
nação. No entanto, essa imagem é fruto da imaginação 
de um artista que nem mesmo tinha nascido no 
momento em que o episódio ocorreu. 

MATTOS, Cláudia Valladão. A invenção do grito. In: História 
Viva, ano V, n. 59, p. 67, 2008. 

 
A citação faz referência a uma famosa obra, criada entre 
1885 e 1888, pelo pintor paraibano Pedro Américo de 
Figueiredo e Melo. Responda o que se pede a seguir. 
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a) Que “marco zero” da história do Brasil a obra busca 
legitimar? 

b) Qual a representação simbólica que o pintor faz 
desse evento histórico? 

c) Explique qual a conjuntura política do Segundo 
Reinado no momento de produção da obra. 

d) Relacione a conjuntura política do Segundo Reinado 
e a representação feita por Pedro Américo. 

 
102 - (UFPA/2009)    

Entre os argumentos que mantinham o vínculo do Pará 
com as Cortes de Lisboa impedindo o reconhecimento 
da Independência do Brasil em 1822, pela província 
nortista, considera-se: 

 
a) Os efetivos militares portugueses no Pará eram 

em maioria, o que impedia o reconhecimento da 
autoridade de Pedro I como Imperador do Brasil, 
pela Junta Governativa paraense. 

b) O movimento dos “malvados índios, cafuzos e 
mulatos” da cidade de Muaná impediu que as 
tropas enviadas pelo Imperador do Brasil 
instalassem um governo legalista na cidade de 
Belém. 

c) A violenta campanha feita pelo jornal Paraense 
que conclamava o povo paraense a não 
reconhecer a autoridade de Pedro I, como 
Imperador do Brasil, por ele ter usurpado o trono 
de D. Maria I. 

d) As navegações eram mais rápidas e regulares para 
a Metrópole portuguesa do que para o Rio de 
Janeiro, além de que o comércio era feito em 
torno da praça de Lisboa, do Porto ou diretamente 
para os portos ingleses, o que gerava muitos 
lucros. 

e) O novo estado político do Brasil instalado no dia 7 
de setembro de 1822 foi avaliado pelo Governo 
Popular do Pará, como um retrocesso às 
modernas relações comerciais que a província 
nortista mantinha com a praça de Lisboa. 

 
103 - (UECE/2009)    

Atente para os versos a seguir: 
 
“Viajou um mensageiro 
Com carta da Imperatriz 
Dom Pedro abriu e leu 
Na carta a esposa diz 
Separemos de Portugal 
Fazer um Brasil Feliz 

Dezoito e Vinte Dois (1822) 
Sete de Setembro o mês 
Um feriado Nacional 
Foi isto que o tempo fez 
O Brasil se libertava 
Do domínio português”. 

FONTE: MATEUS, Dimas. Brasil Cordel 500 anos:  
nossa história em quinhentas estrofes na literatura de 

cordel. Fortaleza: 2000, p. 25. 

Considere as seguintes afirmações: 
 
I. Os versos do poeta popular revelam toda a 

complexa teia de relações que envolveu o processo 
de emancipação política entre Brasil e Portugal. 

II. Os versos do poeta sugerem uma visão romântica 
do processo de separação política entre Portugal e 
Brasil. 

III. Os versos do poeta remetem a uma compreensão 
fundada na narração simples e rápida dos fatos, 
sem compromissos com uma análise crítica. 

 
É correto o que se afirma 
 
a) apenas em I e II. 
b) apenas em II e III. 
c) apenas em I e III. 
d) em I, II e III. 

 
104 - (UFLA MG/2009)    

As proposições abaixo referem‐se a fatores externos 
que influenciaram diretamente o processo da 
Independência do Brasil. Julgue os itens em V 
(verdadeiros) ou F (falsos) e marque a alternativa que 
apresenta a sequência histórica CORRETA. 

 
(   ) O Congresso de Viena em 1815, defendendo o 

princípio de legitimidade, fez com que D. João 
transformasse o Brasil em Reino Unido a Portugal e 
Algarves. 

(   ) O governo de Napoleão (1799‐1814), mediante 
ações expansionistas, provocou a transferência da 
Família Real para o Brasil. 

(   ) A Política de Boa Vizinhança estabelecida pelos EUA 
teve como objetivo defender seus interesses nos 
países latino‐americanos, em especial no Brasil. 

(   ) A aplicação da Doutrina Monroe defendia a 
autodeterminação dos povos da América e 
propagava a ideologia: “América para os 
Americanos”. 

(   ) A dinâmica e os avanços produzidos pela Revolução 
industrial fizeram com que a Inglaterra fosse uma 
das grandes articuladoras das independências na 
América Latina e, particularmente, do Brasil. 

 
a) F, V, V, F, F 
b) F, V, V, F, V 
c) V, F, V, V, F 
d) V, V, F, V, V 

 
105 - (UFS/2009)    

O processo de Independência do Brasil foi 
acompanhado por reações diversas em todo o território 
brasileiro, pois houve demonstrações de apoio e 
movimentos de resistência. Analise as afirmações que 
tratam das reações ocorridas em Sergipe. 
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00. A notícia da independência foi aclamada com muita 
festa em Sergipe, uma vez que predominava na 
sociedade um forte sentimento antilusitano. 

01. A instabilidade política que se intensificou ao longo 
do processo de independência, acarretou 
manifestações populares favoráveis à restauração 
da monarquia. 

02. A principal conseqüência da independência foi a 
transformação da província de Sergipe em Estado, 
medida que foi seguida da promulgação da sua 
primeira Constituição. 

03. A pendência política com a Bahia, já existente 
devido às lutas pela emancipação de Sergipe, se 
intensificou devido à exacerbação dos conflitos em 
face da resistência portuguesa à independência. 

04. A comarca de Sergipe passou a ter grande apoio 
financeiro do Império, que reconheceu sua 
autonomia e favoreceu o início da indústria 
açucareira local. 

 
106 - (UNIFOR CE/2009)    

Considere os textos. 
 
O que deveria ser a república brasileira começou a 
tomar forma de monarquia. Em maio de 1822, o 
príncipe foi aclamado Defensor Perpétuo do Brasil; (...) 
em 6 de agosto de 1822 foi assinado um manifesto 
dirigido “às nações amigas”, anunciando a 
independência do Brasil, mas ressalvando que o país se 
mantinha “reino irmão de Portugal”. 
 
O Estado nacional brasileiro, no século XIX, era 
fortemente controlado pela elite agrária e pelos dois 
imperadores, Pedro I e Pedro II. (...) As camadas 
populares foram sistematicamente excluídas das 
decisões políticas e dos benefícios econômicos. Um dos 
mecanismos de exclusão foi o voto censitário baseado 
na renda: para votar ou se candidatar a cargo público 
eletivo era necessário rendimento somente alcançado 
pelos ricos. Outro fator de exclusão era a cor da pele. 
Para a parcela de população que descendia de africanos 
o acesso aos canais de participação política era ainda 
mais bloqueado. Em geral, as pessoas oriundas das 
camadas mais pobres dificilmente enriqueciam a ponto 
de alcançar o rendimento exigido pelo voto censitário. 

(Adaptados de Nicolina L de Petta e Eduardo A. B. Ojeda.  
História: uma abordagem integrada. São Paulo: 

Moderna,2003. p. 160) 
 

Com base nas informações dos textos pode-se associar 
o regime político adotado no Brasil, após a 
independência, ao fato de a 

 
a) monarquia garantir a ordem e a tranquilidade 

necessárias para a elite brasileira promover a 
autonomia provincial e o desenvolvimento 
econômico do país. 

b) monarquia garantir a manutenção da política 
econômica favorável à aristocracia rural brasileira e 

privilégios, como a concentração de terras e a 
escravidão. 

c) aristocracia rural defender a monarquia 
constitucional como única via capaz de ampliar o 
direito de liberdade e assegurar a autonomia 
econômica do país. 

d) aristocracia rural acreditar que o estabelecimento 
da república seria fator de estabilidade social e 
política, como ocorreu nas colônias inglesas da 
América. 

e) monarquia ser a única forma de governo capaz de 
acabar com as rebeliões regionais e de promover a 
ampliação da participação política do povo 
brasileiro. 

 
107 - (FUVEST SP/2010)    

O texto (I) e a imagem (II) abaixo foram produzidos por 
viajantes europeus que estiveram no Brasil na primeira 
metade do século XIX e procuraram retratar aspectos da 
sociedade que aqui encontraram. 

 
I: “Como em todas as lojas, o mercador se posta por trás 
de um balcão voltado para a porta, e é sobre ele que 
distribui aos bebedores a aguardente chamada cachaça, 
cujo sabor detestável tem algo de cobre e fumaça.” 

Auguste de Saint-Hilaire, 1816. 
 

II: 

 
Fonte: Johann Mortz Rugendas, 1835 

 
Indique elementos ou indícios presentes no texto ou na 
imagem que sinalizem características da época relativas 
a 

 
a) fontes de energia. 
b) processos de industrialização. 
c) vida urbana. 

 
108 - (UFPB/2010)    

A emancipação do Brasil de Portugal não foi um fato 
isolado, ocorrido às margens do Rio Ipiranga, como 
ainda mostram alguns livros didáticos. Na verdade, a 
declaração de independência é a culminância de um rico 
processo de articulação entre as classes dominantes, 
que assegurou reformas mas impediu uma revolução 
social.  
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Sobre o processo de autonomia do Brasil, identifique as 
afirmativas corretas: 

 
I. A ideia de separação política já estava presente em 

diversos movimentos nativistas, entre os quais 
podem ser citados a Inconfidência Mineira, a 
Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 
1817. 

II. A abertura dos Portos, em 1808, significou o 
fortalecimento do Pacto Colonial, que estreitou, 
ainda mais, os laços comerciais entre a Colônia e a 
metrópole portuguesa. 

III. A Inglaterra tinha interesse direto no processo de 
separação do Brasil, na medida em que mantinha 
relações econômicas cada vez mais frequentes com 
as elites coloniais. 

IV. A elite intelectual e agrária brasileira, desiludida 
com o sistema escravista, defendia um modelo de 
independência que mudasse a forma de trabalho e 
de propriedade. 

V. A autonomia do Brasil se deu apenas no campo 
político, uma vez que a estrutura econômica e 
social, baseada no latifúndio e no trabalho escravo, 
foi preservada. 

 
109 - (UFPB/2010)    

A Revolução Francesa (1789) teve forte impacto sobre 
muitos países europeus e, em consequência, 
desencadearam-se muitos movimentos revolucionários, 
a exemplo da Revolução do Porto, em Portugal (1820). 
Esse acontecimento, por sua vez, teve repercussões 
nítidas sobre o Brasil e seu processo de autonomia 
política. 
 
Acerca da Revolução do Porto, seus propósitos e 
desdobramentos, identifique as afirmativas corretas: 

 
I. Influenciou decisivamente na separação do Brasil, 

uma vez que uma de suas bandeiras era a 
concessão de liberdade às colônias portuguesas, 
especialmente o Brasil, a mais importante delas. 

II. Objetivou o fortalecimento da junta governativa 
dirigida por ingleses, que administrava Portugal 
desde a transferência da Corte lusitana para o Brasil 
em 1808.  

III. Resultou na exigência de juramento de D. João VI à 
Constituição, aprovada pelas Cortes portuguesas, 
bem como de retorno do rei a Portugal, medidas 
que visavam o enfraquecimento da monarquia 
absolutista sediada no Rio de Janeiro. 

IV. Reivindicou a manutenção da subordinação do 
Brasil a Portugal, mesmo quando esta ideia 
aparecia sob a proposta de criação de um poderoso 
Império luso-brasileiro. 

V. Assumiu ideias liberais anti-absolutistas, que se 
concretizaram com a aprovação de uma 
Constituição por uma Assembleia Constituinte 
eleita, com a participação de representantes do 
Brasil. 

 
110 - (UNESP SP/2010)    

A Independência do Brasil do domínio português 
significou o rompimento com 

 
a) a economia europeia, sustentada pela exploração 

econômica dos países periféricos. 
b) o padrão da economia colonial, baseado na 

exportação de produtos primários. 
c) a exploração do trabalho escravo e compulsório de 

índios e povos africanos. 
d) o liberalismo econômico e a adoção da política 

metalista ou mercantilista. 
e) o sistema de exclusivo metropolitano, orientado 

pela política mercantilista. 
 
111 - (UNICAMP SP/2010)    

No tempo da independência, não havia ideias precisas 
sobre o federalismo. Empregava-se “federação” como 
sinônimo de “república” e de “democracia”, muitas 
vezes com o objetivo de confundi-la com o governo 
popular, embora se tratasse de concepções distintas. 
Por outro lado, Silvestre Pinheiro Ferreira observava ser 
geral a aspiração das províncias à autonomia, sem que 
isso significasse a abolição do governo central da 
monarquia. Mas a historiografia da independência 
tendeu a escamotear a existência do projeto federalista, 
encarando-o apenas como produto de impulsos 
anárquicos e de ambições personalistas e 
antipatrióticas. 

(Adaptado de Evaldo Cabral de Melo, A Outra 
Independência. O federalismo pernambucano de 1817 

a 1824. São Paulo: Ed. 34, 2004, p. 12-14.) 
 

a) Identifique no texto dois significados distintos para 
o federalismo. 

b) Quais os interesses econômicos envolvidos no 
processo de independência do Brasil? 

 
112 - (UEG GO/2010)    

Uma das funções básicas do conhecimento histórico é 
localizar adequadamente os acontecimentos numa 
linha temporal. Nesse sentido, 

 
a) coloque os seguintes fatos históricos do Brasil e do 

mundo, ocorridos na primeira metade do século 
XIX, na ordem cronológica correta; 

b) faça uma análise da emancipação política do 
Brasil, utilizando os acontecimentos do quadro 
que são pertinentes. 

 
COROAÇÃO DE PEDRO II – CONGRESSO DE VIENA – 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL PRIMAVERA DOS POVOS – 
VINDA DA FAMÍLIA REAL PORTUGUESA AO BRASIL – 
PROIBIÇÃO DO TRÁFICO NEGREIRO NO BRASIL – 
COROAÇÃO DE NAPOLEÃO BONAPARTE – 
CONJURAÇÃO BAIANA – ABDICAÇÃO DE D. PEDRO I. 

 
113 - (Mackenzie SP/2011)    
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No ano de sua independência, o Brasil tinha [...] tudo 
para dar errado. De cada três brasileiros, dois eram 
escravos, negros forros, mulatos, índios ou mestiços. 
Era uma população pobre e carente [...]. O medo de 
uma rebelião dos cativos assombrava a minoria branca. 
O analfabetismo era geral. [...]. Os ricos eram poucos e, 
com raras exceções, ignorantes. O isolamento e as 
rivalidades entre as províncias prenunciavam uma 
guerra civil [...]. 

Laurentino Gomes, 1822 
 

É correto afirmar que a independência do Brasil só não 
confirmou os temores apresentados no trecho, 

 
a) porque ao defender a revolução popular de 

inspiração camponesa, inspirou legisladores como 
José Bonifácio e Joaquim Nabuco a defenderem a 
emancipação completa em relação a Portugal. 

b) porque o povo conseguiu entender os anseios de 
D. Pedro e da elite brasileira, ao pegar em armas 
e defender até a morte uma independência que 
parecia condenada em sua própria estrutura. 

c) porque foi realizada à revelia da população pobre 
– destacadamente de origem africana e indígena 
– uma vez que suas simpatias pela Revolução 
Americana ameaçavam os poderes da elite 
branca. 

d) porque parcelas significativas da elite brasileira se 
aglutinaram em torno de D. Pedro, a fim de 
manter as antigas bases de um Brasil colonial na 
estrutura do novo país que nascia em 1822. 

e) porque foi inspirada pela Revolução Francesa e 
pelas ideias iluministas, no contexto da crise do 
Antigo Sistema Colonial, sendo liderada pela elite 
burguesa contra a tirania representada por D. 
Pedro. 

 
114 - (UECE/2011)    

Sobre o processo que resultou no pronunciamento de 
D. Pedro I, no dia 09 de janeiro de 1822, para a multidão 
reunida diante do Paço Imperial (o dia do Fico), 
considere as seguintes afirmações. 

 
I. O processo representou o desacordo com 

Portugal que exigia o seu regresso à Lisboa.  
II. O processo representou o fortalecimento do 

Partido Brasileiro, explícito na composição do 
novo Ministério.  

III. O processo representou o rompimento dos laços 
políticos formais com Portugal.  

 
É correto o que se afirma  

 
a) em I, II e III.  
b) apenas em I.  
c) apenas em III.  
d) apenas em I e III.  

 
115 - (UECE/2012)    

Acerca do processo de independência no Brasil, isto é, 
da separação política entre a colônia e a metrópole 
portuguesas em 1822, é correto afirmar-se que  

 
a) culminou juntamente com o processo da 

consolidação da unidade nacional.  
b) foi marcado por um movimento propriamente 

nacionalista e revolucionário.  
c) representou a imagem tradicional da colônia em 

guerra contra a metrópole.  
d) resultou de uma reação conservadora provocada 

por interesses comuns de certos setores da elite 
brasileira, bem como do Imperador.  

 
116 - (FUVEST SP/2012)    

Não parece fácil determinar a época em que os 
habitantes da América lusitana, dispersos pela 
distância, pela dificuldade de comunicação, pela mútua 
ignorância, pela diversidade, não raro, de interesses 
locais, começam a sentir-se unidos por vínculos mais 
fortes do que todos os contrastes ou indiferenças que os 
separam, e a querer associar esse sentimento ao desejo 
de emancipação política. No Brasil, as duas aspirações 
– a da independência e a da unidade – não nascem 
juntas e, por longo tempo ainda, não caminham de 
mãos dadas. 

Sérgio Buarque de Holanda, “A herança colonial – sua 
desagregação”. História geral  

da civilização brasileira, tomo II, volume 1, 2ª ed., São 
Paulo: DIFEL, 1965, p. 9. 

 
a) Explique qual a diferença entre as aspirações de 

“independência” e de “unidade” a que o autor se 
refere. 

b) Indique e caracterize ao menos um 
acontecimento histórico relacionado a cada uma 
das aspirações mencionadas no item a). 

 
117 - (Fameca SP/2012)    

Leia o trecho. 
 

A ambiguidade política de D. João contribuía para 
manter aquela situação anormal, pois, mesmo após a 
libertação de Portugal do domínio napoleônico, o 
soberano continuava no Brasil. Além disso, as medidas 
de D. João que deram ampla liberdade econômica ao 
Brasil estavam causando sérios prejuízos ao comércio 
português, levando a economia a uma situação crítica. 
Esse quadro, em meio a um cenário europeu de 
movimentos liberais, propiciou a eclosão do 
movimento [em 1820]. 

(Luiz Koshiba e Denise Manzi F. Pereira. História do Brasil 
no contexto da história ocidental) 

 
É correto considerar que o movimento apresentado no 
fragmento relaciona-se com a história do Brasil, pois 

 
a) com a volta de D. João VI a Portugal, os 

representantes do Partido Liberal Radical exigiram 
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que as Cortes de Lisboa reconhecessem a 
emancipação política do Brasil. 

b) com a clarificação do projeto de recolonização do 
Brasil, defendido pelas Cortes de Lisboa, a elite 
colonial optou pela separação definitiva da 
metrópole europeia. 

c) o perigo de D. João VI governar Portugal e o Brasil 
simultaneamente acentuava-se com a Revolução, 
motivo para os brasileiros apoiarem o fim dos 
laços coloniais. 

d) os setores médios urbanos do Brasil defendiam a 
recriação do monopólio comercial metropolitano, 
condição que permitiria a esses grupos 
concentrarem capitais. 

e) para o novo poder constitucional português, 
romper os laços coloniais com o Brasil era 
necessário para que prevalecessem os novos 
rumos de Portugal, ligados à indústria. 

 
118 - (ESCS DF/2014)    

A independência norte-americana foi o passo inicial do 
desmonte do Antigo Sistema Colonial. As ondas 
revolucionárias que sacudiram a Europa Ocidental na 
primeira metade do século XIX tiveram ressonância no 
outro lado do Atlântico, acompanhando o processo de 
emancipação das colônias espanholas e portuguesa. A 
respeito desse processo de independência latino-
americana, assinale a opção correta. 

 
a) Ao contrário do ocorrido no Brasil, o movimento 

pela emancipação política das colônias 
espanholas na América seguiu um caminho 
autônomo, desconhecendo as circunstâncias 
históricas que, naquele contexto, convulsionavam 
grande parte da Europa, inclusive a Península 
Ibérica. 

b) Ciosa da necessidade de manter a salvo seus 
históricos interesses econômicos em Portugal, a 
Inglaterra, na condição de maior potência 
capitalista mundial no século XIX, procurou impor 
vários obstáculos à concretização da 
independência do Brasil. 

c) Ao adotar a forma monárquica de governo, 
quando proclamou sua independência, o Brasil 
seguiu o exemplo da maior parte das antigas 
colônias espanholas, mas rompeu com o modelo 
republicano escolhido pelas colônias inglesas da 
América do Norte ao se emanciparem. 

d) A transferência do Estado português para sua 
colônia americana, decisão tomada em face da 
difícil conjuntura política europeia, acabou por 
criar as condições favoráveis à independência do 
Brasil, a começar pela abertura dos portos ao 
comércio internacional, que pôs fim ao “pacto 
colonial”. 

 
119 - (Fac. de Ciências da Saúde de Barretos SP/2014)    

O problema inerente ao amadurecimento do 
capitalismo industrial na Inglaterra é de âmbito amplo 

e define o quadro geral das transformações do mundo 
ocidental nesse período. A luta entre os interesses 
mercantilistas e o liberalismo econômico se processaria 
de forma intensiva na Inglaterra do século XIX, 
afetando drasticamente a política de todos os países 
coloniais diretamente relacionados com a expansão do 
Império britânico do comércio livre. 

(Maria Odila Leite da Silva Dias. A interiorização da 
metrópole e outros estudos, 2005. Adaptado.) 

 
Entre os efeitos produzidos no Brasil pelo processo 
histórico mencionado no texto, é correto incluir 

 
a) o rompimento das relações diplomáticas entre 

Portugal e Inglaterra e o aumento significativo do 
comércio colonial com a França, no início do 
século XIX. 

b) a ampliação do emprego de mão de obra escrava 
e a repressão ao movimento abolicionista, que só 
veio a alcançar seu principal objetivo no final do 
século XIX. 

c) a reorganização do Império português a partir da 
transferência da família real para a colônia, em 
1808, e a intensificação das ações pela 
independência. 

d) o aumento das exportações brasileiras de açúcar, 
na metade do século XIX, e o desestímulo à 
produção de algodão, provocado pela baixa 
demanda da mercadoria. 

e) a aproximação política e comercial do Brasil com 
os demais países da América e a submissão do 
país, a partir de 1822, aos interesses comerciais 
norte-americanos. 

 
120 - (Univag MT/2014)    

O Bloqueio Continental, em 1807, que ocasionou a 
vinda da família real portuguesa para o Brasil, e a 
abertura dos portos, em 1808, foram fatos 
significativos para 

 
a) o início das disparidades econômicas entre as 

regiões da Colônia. 
b) a Revolução Industrial no Brasil. 
c) a consolidação da nacionalidade brasileira. 
d) o processo de emancipação política. 
e) a constituição do ideário federalista. 

 
121 - (UERN/2013)    

... é comumente, datado a partir de 1808, com a 
chegada da família real portuguesa ao Brasil. A verdade 
dessa proposição reside, em especial, na montagem 
pelo Príncipe, e depois Rei, João VI, de um aparelho 
governativo no Brasil. Tal criação dá-se, por um lado, 
através da transferência de órgãos portugueses e, de 
outro, com o surgimento, no Rio de Janeiro, de 
estruturas típicas de uma capital, com bibliotecas, um 
jornal, instituições de fomento. Ao mesmo tempo, são 
substituídos os institutos de caráter colonial, como os 
monopólios e as restrições industriais e comerciais. Por 
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fim, todo o processo é coroado pela assinatura de dois 
tratados com a Inglaterra, um de Aliança e Amizade e 
outro de Comércio e Navegação, em 1810. 

(Monteiro, Hamilton de Mattos. In: Linhares, Maria Yedda.  
História Geral do Brasil. 14ª Ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 1990. p. 129.) 
 

O trecho anterior se refere ao processo de 
 

a) abolição da escravidão. 
b) independência do Brasil. 
c) descolonização da região Sul do país. 
d) desenvolvimento industrial no Brasil. 

 
122 - (UFG GO/2014)    

Analise as imagens a seguir. 
 

 
INDEPENDÊNCIA OU MORTE ou O GRITO DO IPIRANGA,  

de Pedro Américo, óleo sobre tela, 1888. São Paulo: 
Museu Paulista. 

 

 
PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA, de François- 
René Moreaux, óleo sobre tela, 1844. Petrópolis: 

Museu Imperial. 
 

As duas pinturas representam a Proclamação da 
Independência do Brasil (1822) e a figura de D. Pedro I. 
Com base na análise comparativa das imagens, 
 
a) explique as diferenças de sentido nas 

representações das imagens do príncipe D. Pedro 
I, da guarda real e do povo, em cada uma das 
pinturas. 

b) descreva um elemento comum a ambas as 
pinturas que corrobora uma mesma concepção de 
his - tória e explique que concepção de história é 
essa. 

 
123 - (PUC RJ/2014)    

Considere as afirmações abaixo sobre a crise do Antigo 
Sistema Colonial e a Independência do Brasil (1822). 

 

I. O movimento intelectual chamado de Iluminismo 
teve grande influência na crise do Antigo Sistema 
Colonial, pois, além de criticar as bases do Antigo 
Regime, como o absolutismo monárquico e os 
privilégios da nobreza, condenava também o 
sistema colonial e o monopólio comercial.  

II. Os conflitos na Europa decorrentes da expansão 
do império napoleônico estiveram na base desse 
processo, na medida em que Napoleão, tentando 
bloquear o acesso da Inglaterra ao mercado 
colonial ibérico, invadiu Espanha e Portugal, 
precipitando, assim, o processo de independência 
da América.  

III. A vinda da corte portuguesa para o Brasil é 
considerada como um fator que retardou o 
processo de independência brasileiro, pois a 
presença do monarca lusitano na América 
estreitou ainda mais os laços entre Brasil e 
Portugal, tornando o primeiro ainda mais 
dependente do segundo.  

IV. A Independência do Brasil foi marcada por um 
forte conflito entre o novo país e a sua antiga 
metrópole europeia, devido à rejeição das elites 
político-econômicas da antiga colônia portuguesa 
ao modelo agroexportador implantado pela coroa 
lusitana, baseado na grande propriedade da terra 
e na mão de obra escrava. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas  

 
a) I e II.  
b) I e III.  
c) II e IV.  
d) I, II e III.  
e) II, III e IV. 

 
124 - (ENEM/2009)    

No tempo da independência do Brasil, circulavam nas 
classes populares do Recife trovas que faziam alusão à 
revolta escrava do Haiti: 

 
Marinheiros e caiados 

Todos devem se acabar, 
Porque só pardos e pretos 

O país hão de habitar. 
AMARAL, F. P. do. Apud CARVALHO, A. Estudos 

pernambucanos. 
Recife: Cultura Acadêmica, 1907. 

 
O período da independência do Brasil registra conflitos 
raciais, como se depreende 

 
a) dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que 

circulavam entre a população escrava e entre os 
mestiços pobres, alimentando seu desejo por 
mudanças. 

b) da rejeição aos portugueses, brancos, que 
significava a rejeição à opressão da Metrópole, 
como ocorreu na Noite das Garrafadas. 
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c) do apoio que escravos e negros forros deram à 
monarquia, com a perspectiva de receber sua 
proteção contra as injustiças do sistema escravista. 

d) do repúdio que os escravos trabalhadores dos 
portos demonstravam contra os marinheiros, 
porque estes representavam a elite branca 
opressora. 

e) da expulsão de vários líderes negros 
independentistas, que defendiam a implantação de 
uma república negra, a exemplo do Haiti. 

 
125 - (ENEM/2014)    

A transferência da corte trouxe para a América 
portuguesa a família real e o governo da Metrópole. 
Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato 
administrativo português. Personalidades diversas e 
funcionários régios continuaram embarcando para o 
Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus 
parentes após o ano de 1808. 

NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da vida 
privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 

 
Os fatos apresentados se relacionam ao processo de 
independência da América portuguesa por terem 

 
a) incentivado o clamor popular por liberdade. 
b) enfraquecido o pacto de dominação 

metropolitana. 
c) motivado as revoltas escravas contra a elite 

colonial. 
d) obtido o apoio do grupo constitucionalista 

português. 
e) provocado os movimentos separatistas das 

províncias. 
 
126 - (FUVEST SP/2015)    

Considerando-se o intervalo entre o contexto em que 
transcorre o enredo da obra Memórias de um sargento 
de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e a época 
de sua publicação, é correto afirmar que a esse período 
corresponde o processo de  

 
a) reforma e crise do Império Português na América.  
b) triunfo de uma consciência nativista e nacionalista 

na colônia.  
c) Independência do Brasil e formação de seu Estado 

nacional.  
d) consolidação do Estado nacional e de crise do 

regime monárquico brasileiro.  
e) Proclamação da República e instauração da 

Primeira República.  
 
127 - (IFSC/2015)    

O processo de independência do Brasil foi efetivado 
com o Grito do Ipiranga de D. Pedro I em 1822. Alguns 
historiadores aceitam que esse processo pode ser 
analisado desde o ano de 1808. Sobre o período de 
1808 a 1822 é CORRETO afirmar que: 

 

a) Em 1821 D. Pedro I tentou proclamar a 
independência, porém foi sufocado pela 
Revolução Pernambucana. 

b) O ano de 1808 é marcado pela vinda da família 
real portuguesa ao Rio de Janeiro. 

c) No ano de 1815 toda a família real portuguesa 
retornou a Portugal, permitindo a José Bonifácio 
articular a independência com seu filho Pedro. 

d) A abertura dos portos em 1815 tirou o Brasil do 
status de colônia, pois poderia comercializar com 
todos os países com tarifas iguais. 

e) O Grito do Ipiranga foi apenas simbólico. Desde 
1821 o Brasil não tinha nenhuma ligação política 
com Portugal. 

 
128 - (UNIOESTE PR/2013)    

No imaginário dos brasileiros, tão célebre quanto o 
grito de dom Pedro, às margens do Rio Ipiranga, é o 
quadro pintado por Pedro Américo por legitimar aquele 
momento decisivo, em que o Brasil se separava 
oficialmente de Portugal. Nele, como se pode observar, 
na reprodução abaixo, nosso primeiro imperador ergue 
a espada num gesto de desafio, que conta com o apoio 
resoluto dos civis que o seguem e das tropas reunidas 
ao seu lado. 

 

 
Pedro Américo (1843-1905). Independência ou morte, 
1888. Óleo sobre tela, 760x415 cm. São Paulo. Acervo 
do Museu Paulista. 

 
Considerando a imagem acima sobre os 
acontecimentos que marcaram a independência do 
Brasil, é correto afirmar que 

 
a) o movimento de independência de 1822 foi o 

resultado de uma forte reação das camadas 
sociais mais pobres, trabalhadores livres e 
escravos, às pretensões e tentativas das Cortes de 
Lisboa de restabelecer o pacto colonial. 

b) a Revolução Constitucional Liberal do Porto está 
vinculada aos conflitos sociais liderados pela 
burguesia industrial portuguesa que entrou em 
crise com a concorrência das mercadorias 
produzidas na Colônia, no início do século XIX. 

c) o quadro de Pedro Américo é considerado uma 
representação fiel e real de todos os setores que 
almejavam e lutaram pela independência do 
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Brasil, após a longa e sangrenta guerra civil contra 
os comerciantes portugueses, liderada por dom 
Pedro. 

d) na primeira década do século XIX, o reino de 
Portugal foi palco da revolução Liberal do Porto. 
Os revolucionários lusitanos convocaram as 
Cortes Gerais e entre suas deliberações, 
propuseram o retorno do imperador dom Pedro I 
a Portugal. 

e) o quadro de Pedro Américo é uma representação 
elaborada posteriormente à independência que 
enaltece o suposto ato heroico de dom Pedro I. 

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 129, 130 
  
 

A historiografia que trata da emancipação política do 
Brasil põe quase em evidência a singularidade do nosso 
movimento com relação à América Espanhola. 
Enquanto nesta última o processo de ruptura com a 
metrópole resultou na constituição de várias repúblicas, 
no Brasil, a independência monárquica garantiu a 
integridade do território. Entretanto, o processo 
iniciado em 1808 e que alcançou o seu ponto máximo 
em 1822 possui múltiplos aspectos. 
Convém lembrar, Portugal não tinha condições de fazer 
frente às tropas francesas. Exercendo um papel 
secundário na Europa, sua margem de manobra era 
extremamente limitada. O trabalho de Fontainebleau 
assinado pela França e pela Espanha já havia decidido a 
partilha de Portugal e do seu império. A transferência da 
Corte para o Brasil apresentou-se como a única solução. 

Maria Eurydice de Barros Ribeiro. 
Os Símbolos do Poder. 

 
129 - (UnB DF/1996)      

Com referência à singularidade do movimento de 
emancipação política do Brasil, julgue os itens que se 
seguem. 
00. Ao contrário da América Espanhola, o Brasil teve 

um processo de independência liderado por forças 
políticas renovadoras e ansiosas por uma profunda 
transformação das estruturas coloniais. 

01. A sociedade política colonial que Portugal criou no 
Brasil permitiu uma independência tranqüila, sem 
movimento de contestação à transição da colônia à 
condição de país independente. 

02. A unidade territorial mantida no Brasil durante as 
negociações da independência foi resultado de 
vários fatores, tais como a presença da Corte 
portuguesa no Rio de Janeiro e a manutenção do 
sistema escravista do norte ao sul do país. 

03. A crise do sistema colonial no Brasil tem causas 
econômicas e políticas profundas e bastante 
diversas daquelas que conduziram a América 
espanhola à independência. 

 
130 - (UnB DF/1996)      

Quanto aos múltiplos aspectos do processo de 
independência do Brasil, que se inicia em 1808 e 
culmina em 1822, julgue os seguintes itens. 
00. A decisão portuguesa de transferência da Corte 

para o Brasil foi uma prova de soberania política. 
01. A permanência de D. Pedro de Alcântara no Brasil, 

coroado como imperador, foi a garantia da 
continuidade dos interesses de Portugal com 
relação ao Brasil. 

02. A Coroa britânica ocupou papel primordial nas 
negociações diplomáticas que levaram, de forma 
gradativa, entre 1808 e 1822, à emancipação 
política do Brasil. 

03. A partilha do império português, prevista no 
tratado de Fontainebleau, era parte do intento 
napoleônico de fazer frente aos objetivos políticos 
e econômicos da Grã-Bretanha na Europa 
Continental. 

 

GABARITO:  
 
1) Gab: B 
 
2) Gab: A  
 
3) Gab: A 
 

4) Gab:C 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab:  

a)  Uma dentre as diferenças: 
O processo político de independência estabeleceu 
na América portuguesa uma monarquia, enquanto 
na América espanhola, efetivou o regime 
republicano. 
Na América portuguesa, a unidade territorial pré-
existente foi mantida após a independência, 
enquanto, na América espanhola, assistiu-se a uma 
fragmentação territorial. 

b)  Duas dentre as razões: 
A política recolonizadora das Cortes de Lisboa. 
O fechamento dos tribunais superiores no Brasil. 
A exigência da volta do príncipe regente para 
Portugal 
A proibição de que o Brasil tivesse uma constituição 
própria. 
As idéias liberais propagadas pelo movimento 
constitucional português de 1820. 

 
7) Gab: A 
 
8) Gab: A 
 
9) Gab: C 
 
10) Gab: E 
 



 

 
31 

www.historiaemfoco.com.br 

Independência do Brasil 

31 

11) Gab: E 
 
12) Gab: E 
 
13) Gab: 20 
 
14) Gab: B 
 
15) Gab: B 
 
16) Gab: D 
 
17) Gab: E 
 
18) Gab: A 
 
19) Gab: E 
 
20) Gab: FVFVF 
 
21) Gab: A 
 
22) Gab: B 
 
23) Gab: VVVVFF 
 
24) Gab: FVFF 
 
25) Gab: 

a) Politicamente o Rio de Janeiro tem relevância visto 
que se torna a sede da corte portuguesa, no início 
do século XIX, mantendo o status de corte, porém 
brasileira, a partir da independência do Brasil junto 
à Portugal. Economicamente esta cidade se torna 
referência já que detinha os portos escravagistas 
mais movimentados do mundo, além do fato de ser 
sede da corte, já que atraia investimento e pessoas 
de várias localidades, sobretudo da Europa. 

b) de Portugal 
c) A composição partidária do Brasil no referido 

momento contava com a presença maciça de 
portugueses, mantendo assim o elo entre Brasil e 
Portugal, após a independência. A projeção 
econômica do Rio de Janeiro motiva os movimentos 
de luta pela independência, em especial elitistas, 
haja visto que sua rentabilidade estava subjugada 
aos interesses lusos. Daí seu desejo de 
emancipação. 

 
26) Gab: FFVV 
 
27) Gab: VFVFV 
 
28) Gab: E 
 
29) Gab: C 
 
30) Gab: A 
 

31) Gab: D 
 
32) Gab: FVFVV 
 
33) Gab: D 
 
34) Gab: 05 
 
35) Gab: E 
 
36) Gab: D 
 
37) Gab:  

A independência política do Brasil foi de alguma 
maneira patrocinada pela Inglaterra. Os ingleses 
escoltaram a família real para o Brasil, foram os maiores 
beneficiários da Abertura dos Portos (1808), e a partir 
de então o predomínio britânico consolidou-se por meio 
de tratados vantajosos (1810–1826), nos quais, em 
troca de proteção política, exigiam compensações 
econômicas. Assim o Brasil tornava-se um importante 
mercado para os produtos da Revolução Industrial 
inglesa, como consumidor de produtos manufaturados 
e fornecedor de matérias-primas para aquela potência. 

 
38) Gab: C 
 
39) Gab: D 
 
40) Gab: A 
 
41) Gab:  

O processo de emancipação política do Brasil enquadra-
se historicamente em dois momentos fundamentais: a 
vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, 
fugindo da invasão napoleônica, e a revolução do Porto 
– que exigiu o retorno da família real e a recolonização 
do Brasil. O reconhecimento da independência por 
parte das nações européias evidencia a limitação da 
soberania brasileira, mutilada pelos acordos comerciais 
com a Inglaterra e pelo atendimento das exigências 
portuguesas (pagamento de dois milhões de libras 
esterlinas e uso do título honorífico de Imperador do 
Brasil por parte do rei português, D. João VI) para 
reconhecer o Brasil como nação independente. A 
compreensão da história nacional, portanto, não pode 
prescindir do conhecimento da conjuntura 
internacional que modela e altera o ritmo dos 
acontecimentos. 

 
42) Gab: A 
 
43) Gab: A 
 
44) Gab: C 
 
45) Gab: E 
 
46) Gab: D 
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47) Gab: C 
 
48) Gab: A 
 
49) Gab: B 
 
50) Gab: A 
 
51) Gab: C 
 
52) Gab: D 
 
53) Gab: C 
 
54) Gab: B 
 
55) Gab:C 
 
56) Gab: 12 
 
57) Gab: D 
 
58) Gab: C 
 
59) Gab: C 
 
60) Gab: D 
 
61) Gab: B 
 
62) Gab: D 
 
63) Gab: VVFV 
 
64) Gab: 24 
 
65) Gab: E 
 
66) Gab: 17 
 
67) Gab:  

a)  A existência de um “projeto” próprio entre os 
escravos da Bahia, conforme relata o texto, revela 
que os crioulos conheciam a conjuntura política e 
tinham intenção de nela tomar posição e tirar 
proveito da Independência. 

b) A atuação dos escravos sempre gerou temores 
entre os senhores: ela significava ameaça de perda 
do controle — e conseqüente violência que 
poderiam sofrer — e possibilidade de perda de 
capitais, em caso de fuga ou morte dos cativos. 

c) Uma versão reducionista do processo de 
independência, ainda hoje, coloca-a como 
resultante da ação de um protagonista, o príncipe 
D. Pedro — coadjuvado, no máximo, por algumas 
figuras destacadas, como José Bonifácio. 
O texto permite reforçar a idéia de que a 
Independência, ainda que liderada por uma elite 

agrária, foi um processo que atingiu e mobilizou 
também parcelas da população urbana livre e 
escrava. 

 
68) Gab: E 
 
69) Gab: VVFFF 
 
70) Gab:  

a) A monarquia estabelecida no Brasil Independente 
teve caráter constitucional-conservador e 
objetivava não só a manutenção da unidade política 
e territorial do País, mas também da estrutura 
latifundiária e escravista que privilegiava a elite 
agrária. 

b) A participação popular no processo da 
Independência restringiu-se a alguns episódios 
(Conjuração Baiana, Guerra da Independência na 
Bahia e no Pará), pois de uma forma geral as massas 
foram manipuladas pelas camadas dominantes, 
não influindo em possíveis transformações de 
caráter socioeconômico. 

 
71) Gab: D 
 
72) Gab: A 
 
73) Gab: A 
 
74) Gab: D 
 
75) Gab: C 
 
76) Gab: B 
 
77) Gab:  

a) A frase atribuída ao príncipe regente refere-se à sua 
decisão de desobedecer a uma ordem das Cortes 
em Lisboa, que determinava sua volta para 
Portugal. Afirma-se que, entre a possibilidade de 
ser punido pelas Cortes em Portugal e tornar- se o 
monarca dos brasileiros, o príncipe teria escolhido 
esta última alternativa. 

b) A chamada Revolução do Porto teve um caráter 
liberal no sentido de abolir a monarquia absolutista 
e propor uma monarquia constitucional no país. 
Todavia, para a América portuguesa, teve um 
sentido antiliberal, na medida em que as cortes 
constituintes anularam as medidas livre-cambistas 
adotadas por D. João durante sua permanência no 
Brasil. Nesse sentido, a referida revolução se insere 
no processo de emancipação política do Brasil, pois, 
a partir de um certo momento, as decisões das 
Cortes de Lisboa passaram a ser frontalmente 
desobedecidas e, de uma certa forma, ajudaram a 
provocar uma união em torno do príncipe regente 
na direção do rompimento político. 

 
78) Gab: C 
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79) Gab: C 
 
80) Gab: A 
 
81) Gab: 13 
 
82) Gab: C 
 
83) Gab: B 
 
84) Gab: D 
 
85) Gab: 15 
 
86) Gab: D 
 
87) Gab: B 
 
88) Gab: C 
 
89) Gab: B 
 
90) Gab: C 
 
91) Gab: D 
 
92) Gab: C 
 
93) Gab: A 
 
94) Gab: 31 
 
95) Gab: 01 
 
96) Gab: C 
 
97) Gab:  

A Independência do Brasil foi feita pelas classes 
dominantes interessadas em preservar a estrutura 
existente desde o Período Colonial, ou seja, 
basicamente o latifúndio e a escravidão. De maneira 
geral, o liberalismo era favorável à emancipação do 
escravo; no entanto, a escravidão era o limite do 
liberalismo no Brasil. A manutenção da escravidão 
representava a preservação do direito de propriedade. 
A própria condução do processo de independência nas 
mãos de D. Pedro, representante do governo 
metropolitano, e, ao mesmo tempo, a garantia dos 
direitos de propriedade daquelas classes dominantes 
dão a medida de uma emancipação elitista, que visava 
evitar rupturas profundas na sociedade brasileira, só 
possível sem a participação de massas populares. 
Ressalta-se ainda o fato de o liberalismo na Europa ser 
quase sempre anticlerical; no Brasil, devido ao fato de o 
clero muitas vezes ter posições liberais, conciliavam-se 
liberalismo e elementos do clero. 

Para essa "população culta e ilustrada", D. Pedro 
representava a manutenção de uma ordem que lhes 
interessava. 

 
98) Gab: B 
 
99) Gab: C 
 
100) Gab: FVFFV 
 
101) Gab:  

O quadro Independência ou Morte, do pintor paraibano 
Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905), 
retrata o Grito do Ipiranga. Este episódio, inventado, 
posteriormente, como “marco zero” da Independência 
do Brasil, é datado de 7 de setembro de 1822. O pintor 
representou a independência do Brasil como resultado 
do voluntarismo e heroísmo do futuro imperador, 
expressos no seu grito de “Independência ou Morte”, 
aclamado por civis e militares que o acompanhavam. No 
momento da produção da obra, o Segundo Reinado 
estava nos seus últimos anos, imerso numa crise política 
que desencadeou a proclamação da República, em 
novembro de 1889. Setores políticos e sociais que 
apoiavam o regime rompiam com o Imperador Dom 
Pedro II. Dentre esses, podemos citar as elites contrárias 
à abolição (questão abolicionista), setores da Igreja 
(questão religiosa) e, principalmente, os militares 
(questão militar), estes simpatizantes das idéias 
positivistas e desejosos de maior reconhecimento pela 
monarquia. As campanhas em favor da República 
espalhavam-se por todo o Brasil, conquistando a adesão 
de intelectuais, industriais, cafeicultores e membros das 
camadas médias. Ao valorizar a imagem do pai de Dom 
Pedro II como líder e herói nacional, o quadro ecoava as 
tentativas de estabilizar um império em crise. O 
esplendor e força do jovem Dom Pedro I, diante de 
militares e civis, na pintura, destoava do que vivia então 
Dom Pedro II, já idoso e politicamente fraco. Em suma, 
a obra foi produzida num contexto de construção de 
uma memória positiva sobre o Império e a nação. O 
Monumento do Ipiranga, hoje Museu Paulista, onde se 
encontra o quadro (criado para ornamentá-lo), teve sua 
construção iniciada em 1885, em meio ao franco 
declínio do regime. 

 
102) Gab: D 
 
103) Gab: B 
 
104) Gab: D 
 
105) Gab: VFFVF 
 
106) Gab: B 
 
107) Gab:  

a) O texto de Saint-Hilaire faz menção à produção da 
aguardente de cana, processo desenvolvido nos 
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engenhos com o uso de lenha para a geração de 
energia. Nos engenhos de grande porte também a 
água era empregada no movimento das moendas. 

b) Os engenhos se constituíam, desde os tempos 
coloniais, em agroindústrias produtoras de açúcar e 
aguardentes fundamentais tanto no plano das 
exportações como no mercado interno. A imagem 
urbana de Rugendas aponta ainda a importância 
das atividades de marcenaria e olaria. 

c) A cidade ainda ocupava papel secundário na 
sociedade brasileira do século XIX, mas já via o 
crescimento dos setores comercial e de serviços 
aqui retratados. Destaca-se nesse meio a 
importância da escravidão como força motriz da 
economia sob domínio da elite branca e a atuação 
da Igreja, onipresente em toda a sociedade. 

 
108) Gab: I, III, V 
 
109) Gab: III, IV, V 
 
110) Gab: E 
 
111) Gab:  

a) Segundo o texto, o termo “federação” foi usado 
equivocadamente como sinônimo de república e de 
democracia, mas também identificava-se com a 
autonomia das províncias unidas sob a égide da 
monarquia. 

b) O processo de independência foi alimentado, no 
âmbito interno, pelos interesses comerciais da 
aristocracia rural exportadora, que não abria mão 
da quebra do domínio colonial lusitano iniciada com 
a abertura dos portos de 1808. No plano externo, a 
nossa emancipação política atendia aos interesses 
capitalistas do empresariado britânico empenhado 
na ampliação dos mercados fornecedores de 
matérias-primas e produtos primários e no de 
mercados consumidores para os produtos 
industrializados ingleses. 

 
112) Gab: 

a) A ordem cronológica dos fatos históricos citados 
é: 

 Coroação de Napoleão Bonaparte. 
 Vinda da Família real portuguesa ao Brasil. 
 Congresso de Viena. 
 Independência do Brasil. 
 Confederação do Equador. 
 Abdicação de D. Pedro I. 
 “Primavera dos Povos”. 
 Proibição do tráfico negreiro no Brasil. 
b) O candidato deverá discorrer sobre a 

emancipação política do Brasil relacionando os 
seguintes fatos: 

 - conjuração baiana. 
 - vinda da família real ao Brasil. 

 O primeiro como exemplo das revoltas e 
movimentos que precederam a emancipação 
política brasileira (revoltas nativistas). 

 O segundo como marco das transformações das 
relações coloniais no século XIX . 

 
113) Gab: D 
 
114) Gab: D 
 
115) Gab: D 
 
116) Gab: 

a) As aspirações de independência e de unidade 
aparecem ao longo de boa parte da história 
colonial e monárquica do Brasil. A repressão aos 
movimentos separatistas e a discussão entre 
federalismo e centralismo são exemplos dessas 
aspirações antagônicas. 
A diferença está nos projetos de organização 
política e econômica do Brasil. Por um lado, o 
separatismo e as independências fragmentariam 
a América lusitana; por outro lado, o unitarismo 
desejava manter, ainda que pela força, a unidade 
territorial e procurava impor a construção de um 
país de dimensões continentais, a partir de um 
poder centralizado. 

b) Como aspiração de “unidade”, pode-se citar como 
exemplo a outorga da constituição de 1824, de 
caráter monárquico, centralista, autoritário e 
sustentada politicamente no poder moderador. 
Entretanto, a implementação daquela carta gerou 
reações em algumas províncias coadjuvantes 
naquela conjuntura política. Um dos mais 
relevantes exemplos é a Confederação do 
Equador (1824), republicana e separatista, 
contrapondo-se aos pilares da monarquia que 
surgia e servindo, portanto, como exemplo da 
aspiração de “independência” a que o autor se 
refere. 

 
117) Gab: B 
 
118) Gab: D 
 
119) Gab: C 
 
120) Gab: D 
 
121) Gab: B 
 
122) Gab: 

a) O quadro de Pedro Américo representa D. Pedro I 
como um herói militar, posicionado ao centro da 
tela, erguendo a espada (símbolo justamente 
desse poder) e liderando a guarda real. A guarda 
é representada de forma destacada no primeiro 
plano, circundando D. Pedro I. Américo 
representa o povo à margem do acontecimento, 
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na figura de um camponês que passa com seu 
carro de boi. Desse modo, o pintor atribui caráter 
militar à Proclamação da Independência. Já no 
quadro de Moreaux, D. Pedro I é representado 
como um herói popular, ao centro da tela, 
erguendo seu chapéu em meio à multidão 
formada por pessoas comuns. O povo é 
representado de forma destacada no primeiro 
plano, celebrando a proclamação e legitimando, 
assim, a ação de D. Pedro I. Moreaux representa a 
guarda apenas ao fundo da imagem, de forma 
secundária. Desse modo, o pintor atribui caráter 
civil ao evento. 

b) O elemento comum a ambas as pinturas é a 
centralidade da figura de D. Pedro I na 
Independência do Brasil. Ambos os quadros 
instituem o ato da Proclamação como o momento 
de fundação heroica do regime monárquico e do 
Brasil independente, assim como idealizam a 
figura de D. Pedro I, tornando-o o herói da 
Independência. Desse modo, corroboram para 
uma concepção de história que privilegia a 
concepção de herói, sobrepondo o indivíduo ao 
papel do coletivo e não compreendendo a história 
como algo processual ou social. 

 
123) Gab: A 
 
124) Gab: A 
 
125) Gab: B 
 
126) Gab: C 
 
127) Gab: B 
 
128) Gab: E  
 
129) Gab: FFVF 
 
130) Gab: FVVV 
 
  
 

 


