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01 - (ESPM/2014)    
A região fazia parte do território brasileiro como 
Província Cisplatina. Em 1825, Lavalleja, à frente de um 
exército de guerrilheiros, tomou a região e a proclamou 
independente do Brasil anunciando publicamente sua 
ligação com a Argentina. 
Em dezembro desse ano, o Brasil e a Argentina 
entraram em uma guerra que se prolongou até 1828, 
quando acabaram reconhecendo a formação de um 
novo país independente, a República Oriental do 
Uruguai.  

(Antonio Pedro. História do Brasil) 
 

Originalmente localizada em área colonizada pela 
Espanha, a Cisplatina havia sido incorporada ao Reino 
Unido de Portugal e Brasil:  

 
a) quando foi conquistada pela política ex-

pansionista de D. João VI;  
b) quando foi conquistada pela ação dos 

bandeirantes;  
c) graças ao Tratado do Pardo, de 1750, e a ação de 

Alexandre de Gusmão;  
d) graças a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso;  
e) como resultado das seguidas intervenções 

brasileiras na região platina durante o governo de 
D. Pedro I. 

 
02 - (UEL PR/1999)   

(...) As conseqüências da ruptura do sistema 
cooperativo anterior serão, entretanto, muito mais 
duradouras que a ocupação militar. Durante sua 
permanência no Brasil, (...) eles adquiriram o 
conhecimento de todos os aspectos técnicos e 
organizacionais da indústria açucareira. Esses 
conhecimentos vão constituir a base para a implantação 
e desenvolvimento de uma indústria concorrente, de 
grande escala, na região do Caribe. A partir desse 
momento, estaria perdido o monopólio, que nos três 
quartos de século anteriores assentara na identidade de 
interesse entre os produtores portugueses e os grupos 
financeiros (,,,) que controlavam o comércio europeu 
(...)", 

 
O texto descreve um fenômeno ligado, no Brasil, 
a) Aos reflexos da Abertura dos Portos e às revoltas 

nativistas, 
b) Aos resultados da invasão francesa e à expulsão dos 

jesuítas. 
c) Ao domínio espanhol e à expulsão dos holandeses 

do Nordeste. 
d) Aos tratados de comércio e aos privilégios da 

burguesia inglesa. 
e) Ao Bloqueio Continental e à transferência da Corte 

Portuguesa,  
 
03 - (UEL PR/2001)       

A família real e sua corte chegaram ao Brasil em 1808, 
trazendo a dependência econômica e dívidas com a 

Inglaterra. A “abertura dos portos a todas as nações 
amigas” significou o comércio irrestrito dos produtos 
vindos de Manchester, Londres e Liverpool para o Brasil.  
 
Com relação à transferência da corte de D. João, é 
correto afirmar: 
a) Instalou no Brasil a estrutura do Estado português, 

reforçando a autonomia e unidade da colônia. 
b) Reforçou a dependência econômica do Brasil em 

relação a Portugal. 
c) Resultou na abertura dos portos brasileiros à 

França, o que extinguiu os privilégios do monopólio 
comercial português sobre o Brasil. 

d) Introduziu o liberalismo econômico e político, 
apoiando as rebeliões dos colonos. 

e) Deveu-se à adesão de Portugal ao Bloqueio 
Continental. 

 
04 - (FURG RS/2001)      

O antigo sistema colonial, na realidade, era parte de um 
todo, que se explica nas suas correlações com esse todo: 
o Antigo Regime (absolutismo, sociedade estamental, 
capitalismo comercial). Os mecanismos de base atuam 
no conjunto e uma vez rompido o primeiro elo – 
independência das colônias inglesas da América 
Setentrional – todo o arcabouço do Antigo Regime entra 
em crise. (NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise 
do Antigo Sistema Colonial). 

 
O trecho relaciona-se ao sistema colonial mercantilista 
português no Brasil. A propósito do assunto, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) As concepções do Antigo Regime defendiam a 

superação do estatuto do pacto colonial. 
b) A colônia estava subordinada à economia da 

metrópole. 
c) Os economistas do Iluminismo criticavam as 

práticas mercantilistas. 
d) A metrópole buscava reprimir a difusão de idéias 

iluministas no Brasil. 
e) Movimentos emancipacionistas pregavam o 

rompimento político com Portugal. 
 
05 - (FURG RS/2001)      

A sociedade brasileira, no período de 1808 a 1850, 
mantinha uma identidade com o período colonial 
quanto: 

 
I - à existência de uma pequena minoria de senhores e 
um grande contingente de escravos; 
II - ao critério de distinção social, que ainda estava ligado 
à posse de terras e escravos; 
III - ao fato de os grandes proprietários monopolizarem 
os altos postos do Estado Monárquico; 
IV - à reafirmação dos privilégios dos grandes 
proprietários com a Independência do Brasil. 

 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
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b) Apenas I e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 
06 - (UERJ/2001)       

Entre 1817 e 1820, dois viajantes estrangeiros, Spix e 
Martius, participaram de uma missão científica que 
percorreu diversas regiões do Brasil. Ao chegarem ao 
Rio de Janeiro, anotaram sua opinião sobre a capital do 
Império: 
Quem chega convencido de encontrar esta parte do 
mundo descoberta só desde três séculos, com a 
natureza inteiramente rude, violenta e invicta, poder-
se-ia julgar, ao menos aqui na capital do Brasil, fora dela; 
tanto fez a influência da civilização e cultura da velha e 
educada Europa para remover deste ponto da colônia os 
característicos da selvajaria americana, e dar-lhe cunho 
de civilização avançada. Língua, costumes, arquitetura e 
afluxo dos produtos da indústria de todas as partes do 
mundo dão à praça do Rio de Janeiro aspecto europeu. 

(SPIX & MARTIUS. Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Belo 
Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EdUSP, 1981.) 

 
Indique duas realizações da administração de D. João 
que tenham contribuído para que o Rio de Janeiro 
adquirisse as características européias percebidas pelos 
autores. 

 
07 - (UERJ/1996)       

Em relação ao comércio de importação e exportação no 
período de 1796 a 1807 a preponderância coube 
efetivamente ao Rio de Janeiro, tanto na importação 
(38,1%), quanto na exportação (34,2%). A Bahia ficou 
com o segundo lugar na importação (27,1%) e na 
exportação (26,4%). 
(Texto adaptado de José Jobson de A. Arruda. Brasil no 

comércio colonial. 1980.) 
 
O trecho acima evidencia a posição do Rio de Janeiro 
que, dentro do período determinado, progressivamente 
se tornou: 
a) Centro econômico de importância no contexto 

colonial, sobretudo após 1760, integrando-o ao 
sistema atlântico português 

b) Região privilegiada para o cultivo do café, 
substituindo a produção açucareira decadente do 
nordeste e concentrando escravos provenientes do 
resto da colônia 

c) Grande produtor de manufaturas têxteis voltadas 
para o mercado externo, enquanto se dedicava à 
importação de produtos de luxo para as elites 
fluminenses 

d) Principal porto pelo qual ingressavam na colônia as 
manufaturas provenientes da Inglaterra e de outras 
regiões com as quais o Brasil mantinha relações 
comerciais 

 
08 - (UERJ/1996)       

Após a transferência da corte portuguesa para o Brasil, 
o Rio de Janeiro foi inundado de mercadorias inglesas, 
algumas sem qualquer utilidade, como o registra o 
viajante inglês J. Mawe em seu livro Viagens ao interior 
do Brasil: 
Certo especulador, numa maravilhosa previsão, 
mandou grandes remessas de espartilhos para 
senhoras, que nunca haviam ouvido falar em tal 
armadura; outro enviou patins para o uso de pessoas 
que ignoravam, por completo, poder a água 
transformar-se em gelo; (...). 

 
Essa afirmação pode ser explicado pela: 
a) Crise de superprodução manufatureira européia 
b) Política empreendida pelas Cortes Constituintes de 

Lisboa 
c) Vantagem dada aos britânicos a partir dos tratados 

de 1810 
d) Volta de D. João VI para Portugal após a Revolução 

do Porto 
 
09 - (UFF RJ/2004)       

Nas primeiras décadas do século XIX, ocorreu uma 
verdadeira “redescoberta do Brasil”, como identificou 
Mary Pratt, graças à ação de inúmeros Viajantes 
europeus, bem como às Missões Artísticas e Científicas 
que percorreram o território, colhendo diversas 
informações sobre o que aqui existia. Foram registrados 
os diversos grupos humanos encontrados, legando-nos 
um retrato de diversos tipos sociais. Rica e fundamental 
foi a descrição que fizeram da Natureza, revelando ao 
mundo diferenciadas flora e fauna. Entretanto, até o 
início dos oitocentos, os estrangeiros foram proibidos 
de percorrer as terras brasileiras, e eram quase sempre 
vistos como espiões e agentes de outros países. 

 
O grande afluxo de artistas e cientistas estrangeiros ao 
Brasil está ligado: 
a) À política joanina, no sentido de modernizar o Rio 

de Janeiro, inclusive com o projeto de criar uma 
escola de ciências, artes e ofícios; 

b) À pressão exercida pela Inglaterra, para que o 
governo de D. João permitisse a entrada de 
cientistas e artistas no Brasil; 

c) À transferência da capital do Império Português de 
Salvador para o Rio de Janeiro, modificando o eixo 
econômico da Colônia; 

d) À reafirmação do pacto colonial, em função das 
proposições liberais da Revolução do Porto; 

e) À política de vários países europeus, que buscavam 
ampliar o conhecimento geral sobre o mundo, na 
esteira do humanismo platônico. 

 
10 - (UFMG/1996)      

Todas as alternativas apresentam obstáculos 
enfrentados pelo Brasil no início de seu processo de 
industrialização, EXCETO: 
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a) A presença de uma mentalidade escravocrata que 
dificultava o desenvolvimento da técnica. 

b) A inexistência de matéria-prima suficiente para a 
produção industrial. 

c) A precariedade das estradas e dos meios de 
transporte de mercadorias. 

d) O ritmo lento das transformações sociais e a pouca 
diversificação da atividade econômica. 

 
11 - (UFMG/1998)      

Assinale a alternativa que apresenta uma 
transformação decorrente da vinda da família real para 
o Brasil. 

 
a) Fechamento cultural, devido às Guerras 

Napoleônicas, provocado pela dificuldade de 
intercâmbio com a França, país que era então berço 
da cultura iluminista ocidental. 

b) Diminuição da produção de gêneros para 
abastecimento do mercado interno, devido  ao 
aumento significativo das exportações provocado 
pela Abertura dos Portos. 

c) Mudança nas formas de sociabilidade, 
especialmente nos núcleos urbanos da região 
centro-sul, devido aos novos costumes trazidos 
pela Corte e imitados pela população. 

d) Formação de novos parceiros comerciais, em 
situação de equilíbrio, decorrente da aplicação das 
novas taxas alfandegárias estabelecidas nos 
Tratados de Amizade e Comércio.  

 
12 - (UEPB/1999)  

A vinda da família real para o Brasil, possibilitou uma 
série de mudanças na colônia que, de certa forma, 
contribuiu para a posterior independência do Brasil.  

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Abertura dos Portos, com entrada maciça de 

produtos ingleses na colônia. 
b) Fortalecimento das manufaturas existentes e 

criação de novas fábricas na colônia. 
c) Favorecimento do comércio com os franceses, 

colaborando, assim, com a política de Napoleão. 
d) Recuperação da economia açucareira, através das 

novas tarifas alfandegárias.. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
13 - (UFMG/2000)       

Leia o trecho de documento.  
 

Senhor. Sendo como é a obrigação a primeira virtude, 
porque importa pouco zelar cada um o seu patrimônio, 
e descuidar-se da utilidade alheia quando lhe está 
recomendada, se nos faz preciso representar a Vossa 
Majestade a opressão universal dos moradores destas 
Minas involuta no arbítrio atual de se cobrarem os 
[impostos] de Vossa Majestade devidos, podendo ser 
pagos com alguma suavidade de outra forma sem 
diminuição do que por direito está Vossa Majestade 

recebendo, na consideração de que sejam lícitos os fins 
se devem abraçar os meios mais toleráveis...  

Representação do Senado da Câmara de Vila Rica ao 
Rei de Portugal, 26 de dezembro de 1742.  

 
Nesse trecho, os oficiais da Câmara de Vila Rica estão-se 
referindo à cobrança do  
a) Dízimo eclesiástico, imposto que incidia sobre os 

diamantes extraídos no Distrito Diamantino.  
b) Foro enfitêutico, tributo cobrado 

proporcionalmente à extensão das sesmarias dos 
mineradores.  

c) Quinto do ouro, imposto cobrado por meio da 
capitação, que taxava também outras atividades 
econômicas.  

d) Subsídio voluntário, destinado a cobrir as despesas 
pessoais do Rei de Portugal.  

 
14 - (UFMG/2000)    

A abertura dos portos do Brasil, logo após a chegada de 
D. João VI, foi responsável pela entrada no país de uma 
grande quantidade de mercadorias inglesas, que 
passaram a dominar o mercado brasileiro.  

 
Essa situação decorreu  
a) Da assinatura de tratados com a Inglaterra, que 

permitiram a importação desses produtos.  
b) Da estrutura industrial brasileira, que se baseava na 

produção de alimentos e tecidos.  
c) Da montagem de uma rede ferroviária, que facilitou 

a distribuição dos produtos ingleses no mercado 
brasileiro.  

d) Do desenvolvimento urbano acentuado, que 
acarretou o aumento da demanda por produtos 
sofisticados.  

 
15 - (UFMT/2000)    

Durante o período colonial brasileiro, predominou a 
mão-de-obra compulsória africana, embora também 
com utilização da indígena.  

 
Sobre esse quadro, julgue os itens.  
00. Ordens religiosas, principalmente a jesuíta, 

tentaram sujeitar os indígenas através do trabalho 
missionário, transformando-os em bons cristãos, o 
que significava assumir hábitos de trabalho 
europeus, criando grupos de trabalhadores flexíveis 
às necessidades da Colônia, sem levar em 
consideração a cultura indígena. 

01. Os africanos, provenientes do “continente negro”, 
são usualmente divididos em dois grupos étnicos: 
os sudaneses e os bantos, não se desconsiderando 
que os negros escravizados no Brasil provinham de 
muitas tribos ou reinos com culturas próprias. 

02. Seria errôneo pensar que, enquanto os índios se 
opuseram à escravidão, os negros a aceitaram 
passivamente. Fugas individuais ou em massa, 
agressões contra senhores e resistência cotidiana 
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fizeram parte das relações entre senhores e 
escravos. 

03. Nas duas últimas décadas do século XIX, os escravos 
africanos ou afro-brasileiros conseguiram 
desorganizar o trabalho compulsório, apoiados no 
enraizamento cultural e geográfico conseguido nos 
séculos anteriores de escravidão, e também devido 
à Igreja Católica que se indispôs com os colonos e 
com a Coroa portuguesa na defesa do escravo. 

 
16 - (Mackenzie SP/2002)       

A corte e a presença do soberano constituirão um ponto 
de referência e atração que centraliza no Rio de Janeiro 
a vida política, administrativa e financeira da 
monarquia. 

Caio Prado 
 

Podem ser consideradas conseqüências dessa 
conjuntura para a História brasileira: 
a) A não intervenção do governo de D. João VI nas 

questões platinas, em virtude do isolamento 
adotado pela Corte. 

b) A preservação das condições coloniais, sobretudo o 
monopólio e a proibição de produção de 
manufaturas no Brasil. 

c) A inversão brasileira, já que, com a Abertura de 
Portos, a imprensa, o ensino superior, a circulação 
de idéias e a liberdade industrial, encaminhava-se o 
Brasil para a independência, enquanto a metrópole 
declinava, mergulhada na crise econômica e 
política. 

d) O movimento liberal em Portugal favorável à 
independência brasileira. 

e) Um período absolutamente tranqüilo, sem 
nenhuma revolta interna ou diferenças entre lusos 
e brasileiros. 

 
17 - (UNICAMP SP/1989)       

Na coleção História Geral da Civilização Brasileira 
encontramos as seguintes afirmações: 

 
a) Uma das conseqüências mais importantes da vinda 

da família real portuguesa foi o fortalecimento no 
Brasil, da influência Britânica. 

b) O mercado brasileiro abria-se, no momento em que 
a maioria dos outros mercados tradicionais, estava 
fechado para a Inglaterra. Caracterize, segundo 
seus conhecimentos, esse período histórico. 

 
18 - (UFSM RS/2004)      
 

 
  "Super Interessante", fev. 2002, p. 33. 

 
Esse mapa foi feito a partir da suposição de que, se a 
Família Real Portuguesa não tivesse vindo para o Brasil 
em 1808, o processo de independência brasileira teria 
sido diferente. 
 
O mapa permite a seguinte conclusão: 
a) A divisão política da América Latina independe do 

rumo da história. 
b) Ao capitalismo industrial em expansão pouco 

importava a organização política dos Estados 
latino-americanos. 

c) A Corte portuguesa no Brasil foi capaz de manter a 
unidade territorial da colônia, submetendo-a ao 
regime monárquico. 

d) A consciência nacional se forja exclusivamente a 
partir da unidade lingüística. 

e) As guerras napoleônicas difundiram o ideal 
monárquico-liberal entre as colônias luso-
espanholas da América. 

 
19 - (UFRRJ/2004)       

A citação a seguir destaca a chegada da corte 
portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, como um início 
de uma fase de grandes mudanças para a cidade que 
perdia então a sua imagem colonial. 

 
Para o Rio de Janeiro, principalmente, era toda uma 
fase de sua história que agora terminava. Fase de 
grandes transformações realizadas sob o impacto das 
necessidades de toda ordem despertadas pela chegada 
e instalação da Corte portuguesa. Em pouco mais de 
uma década, a cidade passara por um processo de 
modernização material e atualização cultural, 
perdendo muito de sua aparência colonial para 
transformar-se numa metrópole. 

 FALCÓN, F. C.; MATTOS, I. R. de. "O Processo de 
Independência no Rio de Janeiro". In: MOTA, C. G. (org). 
1822. Dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

 
Entre as medidas que favoreceram essas 
transformações podem ser assinaladas: 
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a) O início da construção do Paço Imperial, a sede do 
governo, a criação da Imprensa Régia e a 
instalação da iluminação a gás. 

b) A construção da primeira estrada de ferro do 
Brasil, a criação do banco do Brasil e a fundação da 
Imperial Academia de Música. 

c) O estabelecimento da Intendência Geral de Polícia, 
a fundação do Banco do Brasil e a criação da 
Imprensa Régia. 

d) A criação da Imprensa Régia, a instalação da 
iluminação a gás e a construção da primeira 
estrada de ferro do Brasil. 

e) A permissão de instalação de manufaturas no 
Brasil, o estabelecimento da Intendência geral de 
Polícia e a construção da primeira estrada de ferro 
do Brasil. 

 
20 - (UFF RJ/2004)       

Nas primeiras décadas do século XIX, ocorreu uma 
verdadeira "redescoberta do Brasil", como identificou 
Mary Pratt, graças à ação de inúmeros Viajantes 
europeus, bem como às Missões Artísticas e Científicas 
que percorreram o território, colhendo diversas 
informações sobre o que aqui existia. Foram registrados 
os diversos grupos humanos encontrados, legando-nos 
um retrato de diversos tipos sociais. Rica e fundamental 
foi a descrição que fizeram da Natureza, revelando ao 
mundo diferenciadas flora e fauna. Entretanto, até o 
início dos oitocentos, os estrangeiros foram proibidos 
de percorrer as terras brasileiras, e eram quase sempre 
vistos como espiões e agentes de outros países. 
 
O grande afluxo de artistas e cientistas estrangeiros ao 
Brasil está ligado: 
a) À política joanina, no sentido de modernizar o Rio 

de Janeiro, inclusive com o projeto de criar uma 
escola de ciências, artes e ofícios; 

b) À pressão exercida pela Inglaterra, para que o 
governo de D. João permitisse a entrada de 
cientistas e artistas no Brasil; 

c) À transferência da capital do Império Português de 
Salvador para o Rio de Janeiro, modificando o eixo 
econômico da Colônia; 

d) À reafirmação do pacto colonial, em função das 
proposições liberais da Revolução do Porto; 

e) À política de vários países europeus, que 
buscavam ampliar o conhecimento geral sobre o 
mundo, na esteira do humanismo platônico. 

 
21 - (PUCCamp SP/2004)       

" 'A 3 de setembro de 1825, partimos do Rio de Janeiro. 
Um vento fresco ajudou-nos a vencer, em 24 horas, a 
travessia de 70 léguas, até Santos, e isto significou 
dupla vantagem, porque a embarcação conduzia, 
também, 65 negros novos, infeccionados por sarna da 
cabeça aos pés'. Assim começa o mais vivo, completo e 
bem documentado relato da famosa Expedição de 
Langsdorff, que na sua derradeira e longa etapa, entre 
1825 e 1829, percorreu o vasto e ainda bravio interior 

do Brasil, por via terrestre e fluvial - do Tietê ao 
Amazonas. Seu autor é um jovem francês de 21 anos, 
Hercules Florence, no cargo de desenhista topográfico. 
Encantado com as maravilhas das terras brasileiras e 
com seu povo hospitaleiro, Hercules Florence 
permaneceu aqui, ao término da expedição, 
escolhendo a então Vila de São Carlos, como Campinas 
foi conhecida até 1842, para viver o resto de sua vida. 
Florence morreu em 27 de março de 1879 (...)." 

 (Revista: "Scientific American Brasil", n. 7, São Paulo: 
Ediouro, 2002. p. 60) 

 
Muitos franceses, principalmente professores, 
cientistas, arquitetos, escultores e pintores vieram ao 
Brasil no século XIX a partir da instalação da Corte 
portuguesa no Rio de Janeiro.  

 
Pode-se explicar a presença desses franceses no país 
com o argumento de que: 
a) A maioria deles chegou ao Brasil com o intuito de 

colonizar as regiões desabitadas do interior do 
país, constituindo núcleos de exploração de 
produtos tropicais, que seriam comercializados na 
Europa. 

b) Eles tinham como missão convencer o rei D. João 
VI a romper relações diplomáticas com a 
Inglaterra, uma vez que este país tinha 
estabelecido o Bloqueio Continental, impedindo as 
relações comerciais entre França e Brasil. 

c) Grande parte deles desembarcou no Rio de Janeiro 
estimulados por D. João VI, que tinha como um dos 
seus grandes projetos trazer uma missão artística 
francesa, com o objetivo de constituir no Brasil 
uma base de desenvolvimento cultural. 

d) Todos esses franceses chegaram ao Brasil como 
refugiados políticos, uma vez que os mesmos 
discordavam da política cultural do imperador 
Napoleão Bonaparte, que perseguia os artistas 
contrários às suas determinações políticas. 

e) Parte significativa da população francesa emigrou 
para o Brasil em razão dos intensos combates 
ocorridos durante a Comuna de Paris, instalando-
se principalmente nos Estados do Maranhão e do 
Pará e trabalhando na extração da borracha. 

 
22 - (UNESP SP/2005)       

Imprensa, universidades, fábricas – nada disso nos 
convinha, na opinião do colonizador. Temiam os 
portugueses deixar entrar aqui essas novidades e 
verem, por influência delas, escapar-lhes das mãos a 
galinha dos ovos de ouro que era para eles o Brasil. 

(Isabel Lustosa, O nascimento da imprensa brasileira.) 
Com base nas análises da autora, responda. 
a) Que fato alterou a política metropolitana em 

relação à colônia brasileira na primeira década do 
século XIX? 

b) Por que a imprensa, as universidades e as fábricas 
eram tidas pelos colonizadores como uma 
ameaça? 
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23 - (PUCCamp SP/2004)       

Na limpidez transparente de um universo sem culpa, 
entrevemos o contorno de uma terra sem males 
definitivos ou irremediáveis, regida por uma 
encantadora neutralidade moral. Lá não se trabalha, 
não se passa necessidade, tudo se remedeia. Na 
sociedade parasitária e indolente, que era a dos 
homens livres do Brasil de então, haveria muito disto, 
graças à brutalidade do trabalho escravo, que o autor 
elide junto com outras formas de violência. (...) Por 
isso, tomamos com reserva a idéia de que as 
"Memórias de um sargento de milícias" são um 
panorama documentário do Brasil joanino (...). 

 (Antonio Candido, Dialética da malandragem. 
"Memórias de um sargento de milícias")  

 
Analise as afirmações sobre o período a que o texto se 
refere. 

 
I. A Coroa portuguesa suspendeu todas as 

concessões de futuras sesmarias, até o 
estabelecimento de um novo regime de 
propriedade legal da terra. Essas medidas 
favoreciam diretamente os interesses ingleses. 

II. O governo português autorizou o livre-comércio 
entre o Brasil e as demais nações não aliadas da 
França; o imposto de importação a ser pago nas 
alfândegas brasileiras pelos produtos estrangeiros 
foi fixado em 24%; os produtos portugueses 
pagavam 16%. 

III. Portugal, ao mesmo tempo que deu aos produtos 
ingleses tarifa preferencial de 15% no Brasil, inferior 
a dos seus próprios artigos, comprometeu-se a 
limitar o tráfico de escravos. 

IV. O governo foi responsável pela implantação de 
diversas academias e obras culturais no Brasil e 
pela contratação de artistas e professores 
estrangeiros. 

V. Os acordos realizados com a Inglaterra 
impulsionaram a imigração européia para o Brasil, 
deslocando o eixo econômico do Nordeste para a 
região Sudeste, no final do século XIX. 

 
É correto o que está afirmado SOMENTE em 
a) I, II e IV. 
b) I, II e V. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) II, III e V. 

 
24 - (Mackenzie SP/2004)       

Adotar em toda a extensão os princípios do liberalismo 
econômico significaria destruir as próprias bases sobre 
as quais se apoiava a Coroa. Manter intacto o sistema 
colonial era impossível nas novas condições. Daí as 
contradições de sua política econômica. 

Emília Viotti da Costa 
 

Sobre a política econômica adotada por D. João VI 
durante a permanência da Corte portuguesa no Brasil, 
é correto afirmar que: 
a) Permanecia a proibição à produção das 

manufaturas nacionais e o estabelecimento de 
fábricas no Brasil, que representariam uma 
possível concorrência aos produtos ingleses. 

b) Proibia a entrada e a venda de vinhos estrangeiros 
no Brasil, estabelecendo tarifas favoráveis aos 
vinhos portugueses, que continuaram a ser os 
mais consumidos. 

c) A abertura dos portos às nações amigas, em 1808, 
concedia liberdade de comércio à colônia, mas não 
extinguia o monopólio português exercido em 
nossa economia. 

d) Com a assinatura dos Tratados de 1810, 
consolidou-se a dominação econômica inglesa 
sobre o nosso país, apesar de os súditos britânicos 
residentes no Brasil não terem garantia de 
liberdade religiosa. 

e) As medidas tomadas durante esse período 
acentuaram as divergências entre os interesses da 
elite nacional, as exigências britânicas e as 
necessidades dos comerciantes metropolitanos. 

 
25 - (FGV/2004)        

O estabelecimento da família real portuguesa no Brasil, 
a partir de 1808: 

 
a) Significou apenas o deslocamento do imenso 

aparelho burocrático português sem nenhum 
desdobramento no processo de emancipação 
política brasileira. 

b) Interrompeu os vínculos entre os grupos 
estabelecidos em torno da Coroa Portuguesa e 
aqueles dedicados às diversas atividades 
econômicas coloniais. 

c) Deu inicio à campanha abolicionista, devido à 
atuação dos letrados portugueses junto aos 
integrantes da aristocracia escravista colonial. 

d) Criou vínculos estreitos entre os grupos 
dominantes da América espanhola e da América 
portuguesa, unidos contra as agressões e 
usurpações patrocinadas por Napoleão 
Bonaparte. 

e) Deu início à chamada "interiorização da 
metrópole" e permitiu uma aproximação entre os 
membros da burocracia imperial e grupos 
dominantes coloniais. 

 
26 - (FGV/2006)     

Nas linhas que se seguem, encontramos, em primeiro 
lugar, alguns exemplos de leis que, durante séculos, 
regulamentaram a economia brasileira. Em seguida, 
temos fragmentos de um decreto, a “Carta Régia” de 
janeiro de 1808. Depois da leitura, responda as 
questões: 
As Leis 
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1591: decreto fecha os portos do Brasil aos navios 
estrangeiros. 
1603: o governo português decreta o monopólio real da 
pesca da baleia. 
1642: a Coroa portuguesa estabelece o monopólio 
sobre o tabaco. 
1658: é imposto pela Coroa o monopólio do sal. 
1682: o governo português cria a Companhia de 
comércio do Maranhão. 
1731: Carta Régia estabelece o monopólio sobre a 
extração de diamantes. 
1785: o governo português proíbe as manufaturas de 
tecidos no Brasil. 
A Carta Régia 
[...] “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, 
[...] Segundo: que não só os meus vassalos, mas também 
os sobreditos estrangeiros possam exportar para os 
Portos, que bem lhes parecer a benefício do comércio e 
agricultura, que tanto desejo promover, todos e 
quaisquer gêneros e produções coloniais, a exceção do 
pau-brasil, ou outros notoriamente estancados. 
[...]” (Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, promulgada 
pelo príncipe regente D. João.)  
 
a) Que relações podem ser estabelecidas entre o 

conjunto de leis e o decreto de 1808?  
b) Analise as situações políticas de Portugal e do Brasil 

que levaram à promulgação da Carta Régia de 1808. 
c) Como podemos relacionar o decreto de 1808 e os 

tratados com a Grã-Bretanha em 1810?  
 
27 - (UEPB/2005)     

A fuga da família real para o Brasil, em 1807, acarretou 
algumas modificações na estrutura social e econômica 
da Colônia. Analise as seguintes proposições sobre as 
medidas tomadas por D. João VI no Brasil: 
 
I. É decretada a abertura dos portos às nações 

amigas, encerrando-se o monopólio português 
sobre o comércio brasileiro. 

II. Entre as medidas instituídas estão: a criação do 
Observatório Astronômico, da Escola de Comércio, 
da Escola de Belas Artes e da Academia Militar. 

III. Apesar da abertura dos portos, os produtos de 
Portugal continuaram pagando taxas de 
importação mais baixas que a de todos os outros 
países. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as proposições estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
e) Apenas I e II estão corretas. 

 
28 - (EFOA MG/2002)      

Das alternativas abaixo, aquela que diz respeito à 
modificação das relações entre a Metrópole e a Colônia, 
a partir da transferência da família real para o Brasil, em 
1808, é:  
a) A diminuição das tarifas dos impostos, já que a 

presença da Corte portuguesa na Colônia reduzia os 
seus custos de administração. 

b) A repartição do território brasileiro em 15 
capitanias, o que modificou a forma de poder da 
Coroa portuguesa. 

c) A abertura dos portos às nações amigas, que 
interrompeu uma proibição que perdurou 300 anos. 

d) A criação de uma política agrícola, com o objetivo 
de incentivar a produção de alimentos destinados 
ao mercado interno. 

e) A diminuição da desigualdade regional, o que pôs 
fim a diversas revoltas sociais, principalmente na 
região Nordeste. 

 
29 - (Mackenzie SP/2006)  

Napoleão pressionou, e D. João, covarde, prendeu os 
ingleses residentes em Lisboa. Só que a invasão francesa 
já estava em curso. O pavor tomou conta da nobreza. ‘Lá 
vêm os plebeus franceses, cantando essa música 
desgraçada de liberdade!’ – diziam eles. Os velhos 
britânicos, porém, estavam ali e tinham interesse em 
salvar a pele da corte lusitana.  

Mario Schmidt, Nova História Crítica do Brasil, 
500 anos de Historia Malcontada 

 
Assinale a alternativa que indica o contexto histórico a 
que se refere o texto. 
a) O enfrentamento entre D. João V e o governo 

napoleônico, fato que resultou na expulsão dos 
ingleses de Portugal. 

b) Época do domínio de Napoleão Bonaparte e início 
da Revolução Liberal do Porto em Portugal. 

c) Perído pós-independência, quando o Brasil teve 
que pedir empréstimos à Inglaterra para saldar as 
dívidas de Portugal com a França. 

d) Transferência da Corte para o Brasil, com a ajuda 
britânica, e a conseqüente Abertura dos Portos às 
Nações Amigas. 

e) As pressões internacionais para a antecipação da 
coroação de D. João como rei de Portugal após o 
impedimento de sua mãe, Dona Maria I. 

 
30 - (Mackenzie SP/2006)     

De tudo trouxeram os ingleses desde as primeiras 
viagens: fazendas de algodão, lã e seda; peças de 
vestuário, alimentos, artigos de armarinho, móveis, 
vidros, cristais, louça, porcelanas, panelas de ferro, 
cutelaria, quinquilharias, carruagens etc. O mercado 
brasileiro abria-se no momento em que a maioria dos 
outros mercados tradicionais estavam fechados para a 
Grã-Bretanha, de modo que os comerciantes ingleses 
logo exportaram quantidades enormes de mercadoria, 
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acima da capacidade de absorção do mercado 
brasileiro.  O desejo de solucionar esse problema (...) é 
responsável pelo aspecto que tomaram as exportações 
para o Brasil em 1808-1809. 

Olga Pantaleão, A presença inglesa 
 
As referências presentes no trecho acima permitem 
relacioná-lo com a seguinte situação histórica: 
a) o comércio que piratas ingleses realizavam com os 

índios, ao longo do litoral brasileiro, nas décadas que 
se seguiram à descoberta do Brasil. 

b) a necessidade crescente de abastecimento da 
população das cidades mineiras, ao longo do 
período de auge da economia mineradora. 

c) a ampliação das relações comerciais entre 
Inglaterra e Brasil, resultado imediato da assinatura 
do Alvará de Abertura dos Portos pelo regente D. 
João. 

d) a carência brasileira de produtos industrializados, 
em decorrência da estagnação da produção 
nacional durante os anos da guerra contra o 
Paraguai. 

e) o estreitamento das relações entre Inglaterra e 
Brasil, depois de este romper com a Coroa 
portuguesa, em virtude do impasse político criado 
pela Revolução do Porto. 

 
31 - (UFRJ/2005)     

 “A escalada inglesa pelo controle do mercado colonial 
brasileiro culminou no Tratado de Navegação e 
Comércio, assinado após longas negociações em 
fevereiro de 1810.  A Coroa portuguesa tinha pouco 
campo de manobra. [...] A tarifa a ser paga sobre as 
mercadorias inglesas exportadas para o Brasil foi fixada 
em apenas 15% de seu valor, pelo tratado de 1810. Com 
isso, os produtos ingleses ficaram em vantagem até com 
relação aos portugueses. Mesmo quando, logo depois, 
as duas tarifas foram igualadas, a vantagem inglesa 
continuou imensa.” 
Fonte: FAUSTO, Boris. História do Brasil. 

São Paulo, EDUSP, 1995, p. 124. 
 
O texto se refere à conjuntura política que permitiu aos 

mercadores britânicos terem acesso privilegiado ao 
mercado colonial brasileiro a partir de 1810. Explique o 

motivo pelo qual, em semelhante conjuntura, era 
reduzida a capacidade de manobra da Coroa 

portuguesa para enfrentar as pressões inglesas pelo 
controle do mercado colonial. 

 
32 - (UNIMONTES MG/2004)     

Em relação aos Tratados entre Inglaterra e Portugal, em 
1810, é CORRETO afirmar que   
a) os Tratados de Navegação & Comércio e Aliança & 

Amizade previam a extinção gradual do tráfico 
internacional de escravos para o Brasil e a proibição da 

Santa Inquisição no Brasil.  
b) o Tratado de Paz & Aliança instituiu nos portos 

coloniais uma tarifa alfandegária, de caráter 

protecionista, para produtos portugueses e 
ingleses, vantagem só extinta pela Tarifa Alves 
Branco, em 1844.              

c) o Tratado de Comércio & Aliança  previa a elevação 
do Brasil à  categoria  de  Reino  Unido  a Portugal e 
Algarves, medida concretizada em 1815, por 
ocasião da reunião do Congresso de Viena.  

d) o Tratado de Comércio & Amizade instituiu, de 
acordo com os princípios liberais, a igualdade de 
tratamento jurídico para portugueses, ingleses e 
brasileiros no território colonial.  

 
33 - (UNIMONTES MG/2004)     

“De fundamental importância para o Império português 
era o que se passava, naquela época, com o Império 
espanhol. A partir de abril de 1810, eram formadas em 
importantes centros da América – Caracas, Buenos 
Aires, Bogotá, Santiago e Quito – juntas de governo 
independentes que, cada qual à sua maneira, 
pretendiam governar provisoriamente em nome do 
monarca espanhol Fernando VII, impedido na Europa de 
exercer o seu poder.”  

(SLEMIAN, Andréa e PIMENTA, João Paulo.  
O “nascimento político” do Brasil. Rio de Janeiro: DP e 

A, 2003, p.22)  
 
O afrouxamento do poder espanhol sobre as colônias 
espanholas, vizinhas ao Brasil, favoreceu, entre outras 
ações portuguesas, 
a) o desenvolvimento de um projeto de 

reconhecimento de Dona Carlota Joaquina como 
rainha ou regente da América espanhola, com o 
apoio da corte portuguesa. 

b) a anexação ao Império português de um amplo 
território colonial espanhol, conhecido como Vice- 
Reino do Rio da Prata. 

c) o fortalecimento da marinha mercante, em 
detrimento da marinha de guerra, com vistas a 
controlar o comércio nos domínios espanhóis na 
América. 

d) a adoção de uma política econômica 
intervencionista nas áreas de “plantation”, com 
estabelecimento de entrepostos portugueses no 
México, Peru e Caribe. 

 
34 - (FUVEST SP/2003)       

“.…quando o príncipe regente português, D. João, 
chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, 
houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. 
Afinal era a própria encarnação do rei [...] que aqui 
desembarcava. D. João não precisou, porém, caminhar 
muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava 
localizado o Palácio dos Vice-Reis”. 

Lilia Schwarcz. As Barbas do Imperador. 
 

O significado da chegada de D. João ao Rio de Janeiro 
pode ser resumido como: 
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a) Decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que 
não conseguia se impor no contexto político 
europeu. 

b) Fruto das derrotas militares sofridas pelos 
portugueses ante os exércitos britânicos e de 
Napoleão Bonaparte. 

c) Inversão da relação entre metrópole e colônia, já 
que a sede política do império passava do centro 
para a periferia. 

d) Alteração da relação política entre monarcas e vice-
reis, pois estes passaram a controlar o mando a 
partir das colônias. 

e) Imposição do comércio britânico, que precisava do 
deslocamento do eixo político para conseguir 
isenções alfandegárias. 

 
35 - (UECE/2004)       

“A Integração do Brasil ao Comércio Internacional, com 
a  Abertura dos Portos em 1808, estimulou um aumento 
no número de navios que freqüentavam os portos 
brasileiros e uma diversificação de suas 
nacionalidades”.  

Fonte: TAKEYA, Denise Monteiro. Europa, França e 
Ceará: origens do capital estrangeiro no Brasil. Natal 

UFRN, 1995, p. 70/71. 
 

Com base nesta afirmação  assinale a opção FALSA.  
a) A abertura dos Portos significou o fim do monopólio 

econômico de Portugal sobre o Brasil; 
b) Os portos brasileiros que tinham mais contatos 

comerciais com a Europa, no período, eram os do 
Rio de Janeiro, Salvador e Recife; 

c) Os navios franceses que circulavam nos nossos 
portos rivalizavam em quantidade com os navios 
ingleses; 

d) Era, sobretudo da Inglaterra, que partiam as 
embarcações que chegavam aos portos brasileiros 
trazendo mercadorias. 

 
36 - (UESPI/2004)       

A vinda da corte real portuguesa trouxe mudanças na 
vida política e social do Brasil. Houve reações claras 
vindas da metrópole, com receio de que o rei de 
Portugal fixasse definitivamente moradia no Brasil. 

 
Uma dessas reações, a Revolução do Porto, de 1820: 
a) Propôs medidas de recolonização do Brasil. 
b) Defendeu a independência do Brasil, desde que o 

rei voltasse para Portugal. 
c) Não conseguiu êxitos políticos nas suas 

reivindicações. 
d) Foi liderada por conservadores, contrários aos 

ideais do liberalismo e a favor do absolutismo. 
e) Teve o apoio do governo francês. 

 
37 - (UEPB/2006)     

Sobre a chegada dos portugueses ao território brasileiro 
e os primeiros passos para a implantação de um 

processo de exploração econômica e de organização 
político-administrativa, não se pode afirmar que: 
a) as primeiras expedições portuguesas ao Brasil não 
tinham como objetivo central o povoamento. Elas 
aconteciam para garantir a posse do território, para 
eliminar a concorrência dos franceses e para localizar 
possíveis riquezas a serem aproveitadas. 

b) o rei D. João III instituiu, em 1534, as Capitanias 
Hereditárias como forma de incentivar o 

povoamento efetivo da nova colônia. Assim, todo 
o território que coube a Portugal pelo Tratado de 
Tordesilhas foi dividido em lotes, e entregues aos 

capitães donatários. 
c) os portugueses, constatando a dificuldade de lidar 

com os índios, lançaram mão do escambo, 
assegurando, assim, que os nativos trabalhariam 
para viabilizar a exploração do paubrasil dentro dos 
interesses mercantilistas. 

d) os portugueses, tendo sido influenciados pela 
Reforma Luterana, não consideravam o catolicismo 
como uma base ideológica na sustentação do 
processo de dominação. 

e) a ida dos portugueses para o interior foi incentivada 
ante a possibilidade de aprisionar índios para 
escravizar e a necessidade de se encontrar as 
chamadas drogas do sertão. 

 
38 - (UERJ/2006)     

Para cúmulo da desgraça foram os soberanos da 
Espanha obrigados a renunciar aos seus direitos, a 
abdicar de seu trono e a solicitar o seu mesmo Povo a 
que faltasse à fé e juramento de fidelidade, que havia 
prestado à Real Família Reinante; a pedir por fim que 
obedecesse a seus próprios inimigos. 
Depois disto, quem se atreverá a duvidar da sábia 
política do Príncipe Regente de Portugal, em mudar a 
sua Corte para o Brasil? 

(Adaptado de Correio Braziliense, 1808. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado/Instituto Uniemp, edição 

fac-similar, 2000.) 
a) O texto acima remete a um acontecimento, 

decorrente da política internacional, ocorrido na 
Península Ibérica na primeira década do século XIX. 
Indique esse acontecimento e seu principal objetivo 

em relação a Portugal. 
b) A vinda da Corte Portuguesa para o Brasil pode ser 

considerada importante para o processo de 
independência do Brasil. 
Apresente um argumento que justifique esse ponto 

de vista. 
 
39 - (UNIMONTES MG/2006)     

Chamamos de Inversão Brasileira ou Inversão à/ao 
a) intensificação das relações comercias entre o Brasil 

e a França, após a anulação dos decretos de 1785, 
sancionados pela Rainha Dona Maria I. 

b) status alcançado pelo Brasil, após a transmigração 
da família real, caracterizado pela proeminência 
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brasileira no império português, nos âmbitos 
econômico e político 

c) tratamento dispensado pelo Brasil a países como a 

Cisplatina, após 1822, incentivandoos à 
independência 

d) abertura dos portos brasileiros às nações européias 
que concedessem tarifas privilegiadas aos produtos 
do Brasil, à revelia do arbítrio da Coroa portuguesa. 

 
40 - (UEG GO/2006)     

A transferência da família real portuguesa para o Brasil 
em 1808 causou intensa movimentação no panorama 
da colônia. Estima-se que mais de 10.000 pessoas 
aportaram no Rio de Janeiro. Sobre tal contexto, é 
CORRETO afirmar: 
a) A ruptura do pacto colonial e o processo de 

independência são dois acontecimentos 
estreitamente relacionados com o estabelecimento 
da corte portuguesa no Brasil. 

b) D. João VI transferiu-se de Portugal para o Brasil em 
função do intenso progresso econômico da colônia, 
garantido pela exploração aurífera. 

c) A chegada da família real trouxe como resultado 
uma repressão sistemática ao comércio de escravos 
e, ao mesmo tempo, o incentivo à exportação de 
produtos manufaturados para a Europa. 

d) A reciprocidade de interesses entre a Coroa 
portuguesa e as elites locais pode ser percebida no 
esforço conjunto para escapar da influência 
econômica inglesa. 

 
41 - (UEM PR/2006)     

A transferência da família real portuguesa para o Brasil, 
em 1808, representou um marco importante em nossa 
história. Entre as medidas tomadas por D. João, Príncipe 
Regente do trono português, ocupam lugar de destaque 
a abertura dos portos e a revogação da legislação 
colonial que proibia a criação de fábricas no Brasil. 
Demonstre a importância dessas medidas para o 
processo de modernização e de desenvolvimento da 
sociedade brasileira. 

 
42 - (UFPI/2006)     

As afirmações abaixo se referem à vinda da família real 
portuguesa para o Brasil, no início do século XIX, e a suas 
repercussões na colônia: 
1. A cidade do Rio de Janeiro passou por mudanças 
significativas, tornando-se sede da Monarquia 
Portuguesa. 
2. Ocorreu uma forte intensificação do comércio com 
os países europeus, principalmente, com a Inglaterra, a 
França e a Alemanha. 
3. Provocou o surgimento de insatisfações no 
Nordeste, particularmente, em Pernambuco, nos anos 
de 1824 e 1848. 
4. Ocorreu a criação das primeiras instituições de 
ensino superior no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Olinda e Salvador. 

5. A região da Cisplatina foi anexada aos domínios 
portugueses na América. 
Das afirmativas acima, quais estão corretas? 
a) 1, 4 e 5. 
b) 1, 4 e 2. 
c) 1, 3 e 5. 
d) 2, 3 e 4. 
e) 2, 3 e 5. 

 
43 - (UFMS/2006)     

A década de 1990 foi considerada muito profícua para o 
cinema brasileiro. Alguns dos filmes nela produzidos 
alcançaram grande sucesso em razão da qualidade 
estética, do enredo e da opção por temas de fácil 
compreensão pelo grande público. Em 1995, o longa-
metragem Carlota Joaquina; princesa do Brasil, dirigido 
por Carla Camurati e estrelado por reconhecidos atores 
brasileiros como Marco Nanini, Marieta Severo e Ney 
Latorraca, entre outros, foi considerado uma .comédia 
histórica. de bom nível, embora tenha provocado 
muitos debates sobre a opção narrativa adotada. O 
filme ora referido tem como pano de fundo o seguinte 
episódio da história brasileira: 
a) a chegada da esquadra portuguesa à costa 

brasileira, em 1500. 
b) a chegada da família real portuguesa e da corte ao 

Brasil, em 1808, além de aspectos do cotidiano da 
realeza. 

c) a presença do Imperador Pedro I na Bahia e suas 
dificuldades na implantação do Império. 

d) a partida de D. João IV, em direção a Portugal, em 
obediência a determinações das Cortes 
Portuguesas. 

e) a invasão dos territórios brasileiros, durante as 
guerras napoleônicas, pelo general Junot. 

 
44 - (ESCS DF/2007)     

“Foi no contexto político internacional marcado pelas 
façanhas da Guerra dos Sete Anos que ocorreu a 
transferência da capital do Estado do Brasil para o Rio 
de Janeiro. Embora esta cidade viesse passando por 
grandes transformações durante toda a primeira 
metade do século XVIII (...), somente em 1763 ela se 
tornou oficialmente sede do governo do Estado do 
Brasil.” 

(A cidade e o Império, Maria Fernanda Bicalho, p. 83). 
 

Entre os fatores responsáveis pela transferência da 
capital de Salvador para o Rio de Janeiro, é correto citar: 
a) as constantes rebeliões de escravos em Salvador, 

das quais a mais importante foi a dos malês, 
ocorrida no início do século XVIII; 

b) a política adotada pelo Marquês de Pombal de 
dividir o território da colônia em duas grandes 
capitanias hereditárias: a do norte, com sede em 
São Luiz, e a do sul, com sede no Rio de Janeiro; 

c) a preocupação do poder imperial em conter o 
rápido processo de decadência econômica e 
política do Rio de Janeiro, agravado, entre outros 
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fatores, pelas freqüentes crises de abastecimento 
de gêneros alimentícios; 

d) o papel político-estratégico da cidade, seja nas suas 
relações com a região das minas, seja no 
acompanhamento dos problemas de fronteira que 
se desenrolavam no extremo sul da colônia; 

e) o interesse do governo imperial em adotar uma 
política de maior rigor no controle de atividades 
ilegais, das quais a mais importante era o tráfico 
internacional de escravos. 

 
45 - (Mackenzie SP/2007)     

As três proposições seguintes referem-se ao Período 
Joanino (1808-1821) da história brasileira. 

 
I. A Abertura dos Portos coloniais, ao extinguir o 

“exclusivo comercial”, beneficiou internamente os 
proprietários rurais, cuja produção (como a de 
açúcar e algodão) destinava-se em geral à 
exportação. 

II. Os tratados assinados pela Coroa Portuguesa com a 
Inglaterra, em 1810, acabaram por dar aos 
comerciantes ingleses um maior controle sobre o 
comércio brasileiro, em parte graças à menor 
taxação sobre mercadorias daquele país exportadas 
para o Brasil. 

III. A Revolução Pernambucana de 1817, de forte 
caráter antilusitano, manifestou a insatisfação de 
diversas camadas da sociedade pernambucana em 
relação à situação da capitania após a vinda da 
Corte Portuguesa para o Brasil. 

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

 
46 - (UEL PR/2007)    

A transferência da Corte de D. João VI para a colônia 
portuguesa teve apoio do governo britânico, uma vez 
que: 
a) Portugal negociou o domínio luso na Península 

Ibérica com a Inglaterra, em troca de proteção 
estratégica e bélica na longa viagem marítima ao 
Brasil. 

b) Em meio à crescente Revolução Industrial, os 
negociantes ingleses precisavam expandir seus 
mercados rumo às Américas, já que o europeu era 
insuficiente. 

c) O bloqueio continental imposto por Napoleão 
fechou o comércio inglês com o continente 
europeu; a instalação do governo luso no Brasil 
propiciou a retomada dos negócios lusoanglicanos.  

d) O exército napoleônico invadiu Portugal visando a 
instituir o regime democrático republicano de paz e 
comércio, em franca oposição ao expansionismo da 
monarquia britânica. 

e) Os ingleses pretendiam consolidar novos mercados 
na América Portuguesa, tendo em vista antigas 
afinidades socioculturais com os ibéricos. 

 
47 - (UEPB/2007)    

Assinale a única alternativa incorreta relacionada com o 
processo político-econômico que culminou com a 
mudança da família real portuguesa para o Brasil e com 
a abertura dos portos no início do século XIX. 
a) Ao contrário do que a maioria esmagadora dos 

historiadores defende, a vinda da Família Real para 
o Brasil dinamizou a vida cultural da colônia, pois 
forçou a criação de escolas, bibliotecas, teatros, 
museus, jornais, etc. 

b) A chegada de Dom João e sua corte ao Rio de 
Janeiro causou a necessária criação de uma 
estrutura administrativa que abrigasse os  quase 12 
mil burocratas e nobres portugueses, que em 
Lisboa gozavam de vários privilégios e que no Brasil 
chegaram desempregados. 

c) A abertura dos portos em 1808 dava autorização 
para o livre-comércio entre o Brasil e todas as 
nações que não fossem aliadas à França e era 
acompanhada da suspensão da proibição de 
atividades industriais na colônia e da criação da 
Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e 
Navegação e do Banco do Brasil. 

d) A vinda do governo português para o Brasil não 
desequilibrou, em favor da sociedade brasileira, as 
relações entre a colônia e a metrópole e não trouxe 
para o país nenhum benefício econômico e 
qualquer autonomia política, já que Dom João VI 
governava como se ainda estivesse em Lisboa. 

e) O Reino Unido foi grande beneficiado com a 
abertura dos portos, pois os tratados de aliança e 
de comércio reafirmavam pactos e acordos feitos 
anteriormente, ressarciam a Inglaterra pelos 
serviços prestados na transferência da Corte para o 
Brasil e davam aos produtos ingleses tarifas 
preferenciais. 

 
48 - (UFF RJ/2007)    

A vinda da Família Real para o Brasil decorreu das 
tensões que se manifestaram na Europa, por conta da 
oposição entre interesses ingleses e a política de 
expansão da França praticada por Napoleão Bonaparte. 
a) indique dois dos tratados que se referem, no 

período, às relações entre Inglaterra e Portugal; 
b) explique a contradição existente no fato da vinda 

de a Família Real para o Brasil ter, ao mesmo 
tempo, fomentado um surto manufatureiro e 
criado condições para seu próprio declínio. 

 
49 - (UFMS/2007)    

Ameaçada por Napoleão, em 1808, a Corte portuguesa 
transferiu-se para o Brasil com ajuda da Inglaterra, 
principal antagonista dos franceses. A chegada da Corte 
portuguesa assinalou o surgimento, no Brasil, de uma 
rede relativamente estável de educação superior e dos 
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primeiros estabelecimentos de cunho científico e 
cultural. Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) 
corretamente instituições criadas nesse período. 
01. A Universidade de São Paulo (USP), a Universidade 

do Distrito Federal, o Instituto de Pesquisa 
Tecnológicas (IPT) e o Instituto Biológico de São 
Paulo. 

02. A Imprensa Régia, responsável pela impressão da 
Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal editado no 
Brasil, que começou a circular em 10 de setembro 
de 1808. 

04. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN). 

08. O Real Horto, atual Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro; a Biblioteca Real, atual Biblioteca Nacional; 
e o Museu Real, atual Museu Nacional. 

16. A Escola de Cirurgia da Bahia, a Academia Médico-
Cirúrgica da Corte e a Real Academia Militar, 
posteriormente transformada na Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro. 

 
50 - (UFSCAR SP/2007)    

O comércio da Bahia é muito ativo; esta cidade serve de 
entreposto para os produtos do sertão, que por ela se 
exportam para as diversas partes do mundo; motivo 
pelo qual se encontram em seu porto navios de todas as 
nacionalidades. 
(...) Os habitantes das costas vizinhas trazem todos os 
produtos de suas plantações para a capital, a fim de 
trocá-los por mercadorias de diversos países. Essas 
trocas constantes e ativas rapidamente fizeram da Bahia 
uma importante cidade, que parece exceder de muito, 
em tamanho, o Rio de Janeiro. 

(Príncipe Maximiliano Wied Neuwvied. Viagem ao Brasil, 
1820.) 

 
O acontecimento histórico que está diretamente ligado 
ao contexto descrito pelo autor foi: 
a) a Revolta dos Malês. 
b) a independência dos Estados Unidos. 
c) o fim do Bloqueio Continental. 
d) a elevação de Salvador à capital da Colônia. 
e) a abertura dos portos brasileiros às nações 

estrangeiras. 
 
51 - (UNIFOR CE/2007)    

A vinda da Corte para o Brasil marca a primeira ruptura 
definitiva do Antigo Sistema Colonial. 
(Fernando A Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo 

Sistema Colonial. São Paulo: Hucitec, 1981. p. 298) 
 

A ruptura a que o autor se refere estava intimamente 
relacionada, dentre outros fatores, à decisão da Coroa 
portuguesa de 
a) conceder liberdade para o estabelecimento de 

fábricas nas cidades brasileiras. 
b) interromper o comércio de escravos praticado 

entre a colônia e a Inglaterra. 

c) proibir o comércio de manufaturas feito entre a 
colônia e a burguesia inglesa. 

d) romper os laços comerciais com a Inglaterra por 
exigência dos franceses. 

e) abrir os portos brasileiros ao livre-comércio com as 
“nações amigas”. 

 
52 - (UNIMONTES MG/2007)    

NÃO se inclui entre as cláusulas dos Tratados de 1810 
entre Brasil e Inglaterra: 
a) a presença de um “juiz conservador”, eleito pelos 

residentes ingleses no Brasil, para atuar nos 
processos em que os mesmos se envolvessem. 

b) o cerceamento da liberdade religiosa dos cidadãos 
britânicos por parte do Santo Ofício e/ou de outros 
tribunais e autoridades católicas. 

c) a redução do monopólio real português sobre o 
comércio, nos domínios lusitanos. 

d) o estabelecimento de um porto livre, em Santa 
Catarina, para os ingleses, facilitando o comércio 
platino. 

 
53 - (UNIMONTES MG/2007)    

A presença da Corte e do Príncipe Regente Dom João, 
no início do século XIX, contribuiu para que fossem 
rompidos os laços coloniais entre o Brasil e Portugal. A 
respeito dessa conjuntura, é INCORRETO afirmar que 
a) o pensamento liberal foi um fator importante no 

processo de independência, uma vez que atendia às 
necessidades e interesses britânicos tanto quanto 
aos das elites luso-brasileiras, ainda que com 
diferenças em pontos específicos. 

b) a abertura dos portos brasileiros contribuiu para a 
desarticulação do chamado pacto colonial, 
aumentando a autonomia do Brasil frente aos 
interesses mercantis portugueses. 

c) foram mantidas as proibições de instalação de 
fábricas e imprensa no Brasil, uma vez que a praça 
mercantil de Lisboa dependia dos mercados 
consumidores brasileiros. 

d) a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a 
Portugal e Algarves possibilitou a participação 
portuguesa no Congresso de Viena, permitindo, por 
extensão, que a corte permanecesse no Brasil. 

 
54 - (UEM PR/2007)    

Em 22 de janeiro de 1808, a frota que trazia a Corte de 
Portugal ao Brasil aportou em Salvador. Assim, entre os 
anos de 1808 e 1821, o Brasil tornou-se a sede político-
administrativa do Império Luso. A vinda da Família Real 
para o Brasil relaciona-se às Guerras Napoleônicas e ao 
Bloqueio Continental decretado por Napoleão 
Bonaparte. A esse respeito, responda: 
a) O que foi o Bloqueio Continental? 
b) O que foi a “abertura dos portos às nações amigas” 

decretada por D. João na chegada ao Brasil? 
 
55 - (UEPG PR/2008)    
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"21 de janeiro de 1822 – Fui à terra fazer compras [...] 
Há muitas casas inglesas, tais como seleiros e armazéns 
de secos e molhados; mas, em geral, os ingleses aqui 
vendem as suas mercadorias em grosso a retalhistas 
nativos ou franceses [...] Há padarias [...] a cada porta as 
palavras Superfino de Londres saltam aos olhos; algodão 
estampado, panos largos [...] mas, acima de tudo, 
ferragens de Birmingham, podem se obter um pouco 
mais caro do que em nossas terras nas lojas do Brasil, 
além de sedas, crepes e outros artigos da China."  

(Texto extraído da obra Diário de uma viagem ao Brasil, de 
Maria Graham)  

 
A que diz respeito este texto?  
01. Ao comércio na sociedade colonial brasileira.  
02. Às reformas econômicas do marquês de Pombal.  
04. Aos efeitos da mineração, que ligou as várias 

regiões do Brasil ao mercado externo.  
08. Aos efeitos da Abertura dos Portos e dos Tratados 

de 1810.  
 
56 - (UFS/2007)    

Ao estudar o processo histórico que resultou na 
independência do Brasil, um estudante depara–se com 
a seguinte gravura: 

 
(Miguel Paiva e Lilá Mortz Schwarcz. da colônia ao império: 

um país para  
Inglês ver... São Paulo: Brasiliense, s/d, p.52) 

 
A medidas, mencionadas na gravura, tinham relação 
com a independência por que 
a) garantiram aos proprietários brasileiros a liberdade 

de comercializar com diferentes nações do mundo. 
b) fortaleceram os acordos comerciais da metrópole 

portuguesa com os fazendeiros brasileiros de café. 
c) determinaram o aumento dos impostos sobre os 

produtos brasileiros que eram exportados para 
Portugal. 

d) proporcionaram aos brasileiros a liberdade de 
produzir bens de consumo duráveis para consumo 
local. 

e) foram estabelecidos os tipos de produtos que a 
colônia deveria produzir para o mercado externo. 

 
57 - (UNIMONTES MG/2007)    

Quem chega convencido de encontrar esta parte do 
mundo descoberta só desde três séculos, com a 
natureza inteiramente rude, violenta e invicta, poder-
se-ia julgar, ao menos aqui na capital do Brazil, fora dela; 
tanto fez a influência da civilização e cultura da velha e 
educada Europa para remover deste ponto da colônia os 
característicos da selvageria americana, e dar-lhe cunho 
de civilização avançada. 
Língua, costumes, arquitetura e afluxo de produtos da 
indústria de todas as partes do mundo dão à praça do 
Rio de Janeiro aspecto europeu. 
(SPIX e MARTIUS. Viagem pelo Brasil – 1817–1820. Belo 

Horizonte/ 
São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1981, p. 65) 

 
Apresente dois fatos históricos que explicam a diferença 
do Rio de Janeiro em relação ao restante do Brasil, 
segundo a percepção dos naturalistas Spix e Martius. 
1. 
2. 

 
58 - (UNIMONTES MG/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 na Europa terminara em 1814 com a 
derrota de Napoleão. As razões da permanência da 
Corte no Brasil já não existiam. D. João decidiu, 
entretanto, permanecer na Colônia. 

(FAUSTO, Bóris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995, 
p. 129) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos históricos, NÃO 
se pode concluir que 
a) a permanência da Corte Portuguesa foi prejudicial 

ao processo de independência do Brasil. 
b) a resolução de D. João em não retornar à Europa, 

após a derrota de Napoleão, contribuiu para o 
processo de independência política do Brasil, em 
1822. 

c) a derrota da Revolução Pernambucana, em 
Pernambuco, foi um fator prejudicial ao processo 
de independência política do Brasil. 

d) a previsão de independência do Brasil em 1817 era 
algo precipitado e utópico, tendo em vista o cenário 
político criado pelo Congresso de Viena. 

 
59 - (FUVEST SP/2008)    

Em novembro de 1807, a família real portuguesa deixou 
Lisboa e, em março de 1808, chegou ao Rio de Janeiro. 
O acontecimento pode ser visto como 
a) incapacidade dos Braganças de resistirem à pressão 

da Espanha para impedir a anexação de Portugal. 
b) ato desesperado do Príncipe Regente, pressionado 

pela rainha-mãe, Dona Maria I. 
c) execução de um velho projeto de mudança do 

centro político do Império português, invocado em 
épocas de crise. 
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d) culminância de uma discussão popular sobre a 
neutralidade de Portugal com relação à guerra 
anglofrancesa. 

e) exigência diplomática apresentada por Napoleão 
Bonaparte, então primeiro cônsul da França. 

 
60 - (PUC RJ/2008)    

Sobre as transformações político-sociais e econômicas 
ocorridas durante a permanência da Corte portuguesa 
no Brasil (1808-1821), estão corretas as afirmações 
abaixo, À EXCEÇÃO DE: 
a) A vinda da família real para o Brasil transformou a 

colônia no principal centro das decisões políticas e 
econômicas do Império português. 

b) A abertura dos portos favoreceu os interesses dos 
proprietários rurais produtores de açúcar e 
algodão, uma vez que se viram livres do monopólio 
comercial. 

c) A permanência da Corte portuguesa no Rio de 
Janeiro satisfez os interesses dos diferentes grupos 
sociais da colônia e trouxe benefícios para todas as 
regiões do Brasil. 

d) Durante o Período Joanino, organizaram-se novos 
órgãos e instituições, como o Banco do Brasil e a 
Casa da Moeda. 

e) Dentre as medidas que mudaram o perfil político-
econômico da colônia, destacaram-se os tratados 
de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação, 
que deram benefícios aos ingleses. 

 
61 - (PUC RJ/2008)    

“O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante 
tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. 
Traçarei uma breve descrição dessa cidade a partir do 
que pude apurar durante a minha estada. [...] 
O comércio [...] progrediu muito depois que a cidade 
tornou-se residência real [...]  
Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, 
uma novidade, que tenho certeza, será bem acolhida. 
De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem 
passando por transformações e recebendo melhorias.” 

Conde Thomas O’Neill, 1809. Apud Jean Marcel Carvalho 
França. Outras visões do  

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

 
A descrição do inglês Thomas O’Neill destaca algumas 
das transformações ocorridas desde a chegada da Corte 
portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808. 
a) Explique por que, a partir da abertura dos portos 

(1808), ocorreu a preponderância dos ingleses nas 
transações comerciais com o Brasil. 

b) Cite duas transformações culturais ocorridas na 
cidade do Rio de Janeiro durante o Período Joanino 
(1808-1821). 

 
62 - (UERJ/2008)    

Possa este, para sempre memorável dia, ser celebrado 
com universal júbilo por toda a América Portuguesa, por 

uma dilatada série de séculos, como aquele em que 
começou a raiar a aurora da felicidade, prosperidade e 
grandeza, a que algum dia o Brasil se há de elevar, sendo 
governado de perto pelo seu soberano. Sim, nós já 
começamos a sentir os saudáveis efeitos da paternal 
presença de tão ótimo príncipe, que [...] nos deu as mais 
evidentes provas, que muito alentam as nossas 
esperanças, de que viera ao Brasil a criar um grande 
Império. 

Luís Gonçalves dos Santos 
Mamórias para servir à História do reino do Brasil. Belo 

Horizonte.  
Ed. Itatiaia, São Paulo: EDUSP, 1981. 

 
O texto acima revela o entusiasmo e as esperanças 
daqueles que assistiram à chegada da família real 
portuguesa ao Brasil.  
Indique duas inovações de caráter científico ou cultural 
decorrentes da política de D. João. Indique também uma 
mudança política ou econômica observada durante a 
permanência da Corte e sua respectiva conseqüência 
para o Brasil. 

 
63 - (UFF RJ/2008)    

A transferência da Corte Portuguesa para o Brasil tem 
sido objeto de intensos e calorosos debates na 
historiografia luso-brasileira. 
Dentre as novidades implantadas pela chegada da Corte 
de D. João, estão: 
I. Maior controle sobre a concessão de sesmarias, via 

criação da Mesa do Desembargo do Paço do Rio de 
Janeiro 

II. Fundação do Banco do Brasil 
III. Criação da Companhia Geral de Comércio do Grão 

Pará e Maranhão 
IV. Criação da Intendência Geral da Polícia 
V. Institucionalização do Tribunal da Relação do Rio de 

Janeiro para julgar as querelas da Província 
 

Assinale a alternativa que reune os elementos 
identificados com a transferência da Corte Portuguesa: 
a) I e II, apenas 
b) I, II e III, apenas 
c) I,II e IV, apenas 
d) III, IV e V, apenas 
e) IV e V, apenas 

 
64 - (UFG GO/2008)    

Leia os fragmentos a seguir. 
Não corram tanto ou pensarão que estamos fugindo! 
REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de 

Janeiro, ano 
1, n. 1, jul. 2005, p. 24. 

 
Preferindo abandonar a Europa, D. João procedeu com 
exato conhecimento de si mesmo. Sabendo-se incapaz 
de heroísmo, escolheu a solução pacífica de encabeçar 
o êxodo e procurar no morno torpor dos trópicos a 
tranqüilidade ou o ócio para que nasceu. 
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MONTEIRO, Tobias. História do Império: a elaboração da 
Independência. 

Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1981. p. 55. 
[Adaptado]. 

 
O embarque da família real para o Brasil, em 1807, deu 
origem a contraditórias narrativas. A frase acima, 
atribuída à rainha D. Maria I, tornou-se popular, 
passando a constituir uma versão narrativa ainda 
vigorosa. Nos anos de 1920, os estudos sobre a 
Independência refizeram o percurso do embarque, 
assegurando uma interpretação republicana sobre esse 
acontecimento, tal como exemplificado no trecho do 
jornalista e historiador Tobias Monteiro. Sobre essa 
versão narrativa em torno do embarque, pode-se dizer 
que pretendia 
a) conquistar a simpatia da Inglaterra, ressaltando a 

importância do apoio inglês no translado da corte 
portuguesa para o Brasil. 

b) associar a figura do rei ao pragmatismo político, 
demonstrando que o deslocamento da corte era 
um ato de enfrentamento a Napoleão. 

c) ridicularizar o ato do embarque, agregando à 
interpretação desse acontecimento os elementos 
de tragédia, comicidade e ironia. 

d) culpabilizar a rainha pela decisão do embarque, 
afirmando-lhe o estado de demência lamentado 
por seus súditos. 

e) explicar o financiamento do ócio real por parte da 
colônia, comprovando que o embarque fora uma 
estratégia articulada pelo rei. 

 
65 - (UFTM MG/2008)    

Há quase 200 anos, a transferência da Corte portuguesa 
para o Brasil deu início a uma série de transformações, 
principalmente no Rio de Janeiro. Constituem exemplos 
de mudanças na economia, política e cultura, 
respectivamente, 
a) a ruptura do Pacto Colonial, a transferência da 

capital do Vice-Reino para o Rio e a criação da 
primeira universidade no Brasil. 

b) a introdução do cultivo de café, a supremacia do Rio 
como sede do Império Português e a publicação do 
primeiro jornal brasileiro. 

c) o fim do monopólio comercial, a elevação do Brasil 
a Reino Unido e a influência de costumes 
estrangeiros no cotidiano do Rio. 

d) o início da dependência à Inglaterra, o 
estabelecimento do Poder Moderador no governo 
e o apogeu do estilo barroco nas artes. 

e) o alvará de proibição industrial, o fim do sistema de 
capitanias hereditárias e a fundação da Biblioteca 
Real na capital. 

 
66 - (UNICAMP SP/2008)    

Sobre a transferência da Corte de D. João VI para o 
Brasil, o historiador Kenneth Maxwell afirma: 
Novas instituições foram criadas pela coroa portuguesa, 
e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que, 

assim, assumiu um papel centralizador dentro de uma 
América portuguesa que antes era muito fragmentada 
no sentido administrativo. Houve resistência a isso, 
principalmente em Pernambuco, em 1817. Mas, no 
final, o poder central foi mantido.  

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

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

 
a) Segundo o texto, quais as mudanças suscitadas pela 

transferência da Corte portuguesa para o Rio de 
Janeiro em 1808? 

b) Quais os objetivos do movimento de Pernambuco 
em 1817? 

 
67 - (UNIFOR CE/2008)    

A vinda da Corte portuguesa para o Brasil foi, sem 
dúvida, o fato mais importante do período regencial de 
D. João, principalmente em relação ao nosso país, 
tornado, desde logo, sede da monarquia. 
(Alfredo d’Escragnolle Taunay. História administrativa e 

econômica  
do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1969. p. 53) 

 
O período histórico a que o autor se refere representou 
um marco inicial de uma série de transformações na 
estrutura política e econômica do Brasil. Do ponto de 
vista econômico, duas medidas determinaram profunda 
alteração nas condições econômicas, dentre as quais 
podem ser citadas a 
a) fundação do Conselho de Estado e do Supremo 

Conselho Militar e de Justiça. 
b) fundação da Intendência Geral da Polícia da Corte e 

do Conselho de Estado. 
c) aprovação do Alvará de liberdade de comércio e do 

Conselho Militar de Justiça. 
d) aprovação da Carta elevando o Brasil à categoria de 

Reino Unido e do Parlamento. 
e) aprovação da Carta Régia de abertura dos portos e 

do Alvará de liberdade industrial. 
 
68 - (UNIMONTES MG/2008)    

A produção sistemática de obras sobre o Brasil, no 
século XIX, escritas por viajantes estrangeiros, tais como 
Saint-Hilaire, Gardner, Von Martius e Spix, entre outros, 
tinha, entre seus objetivos, o de 
a) detratar a flora e a fauna do país, bem como sua 

população, com vistas a garantir espaço para a 
catequização católica e/ou protestante. 

b) impedir a expansão de interesses pela ocupação 
dos territórios interioranos do país, por meio da 
divulgação das dificuldades neles existentes. 

c) estimular o interesse dos latifundiários pela 
ocupação das áreas de fronteira, com vistas a deter 
o avanço espanhol nesses territórios. 

d) contribuir para estimular os investimentos, no país, 
de capitais externos, notadamente europeus, por 
meio da propaganda das potencialidades da terra. 
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69 - (UNIMONTES MG/2008)    

“[Os homens e mulheres negros se adaptam à 
escravidão] pela própria natureza do negro – por sua 
comprovada inferioridade intelectual, pela consciência 
de sua posição (...) Não é das menos fortes provas da 
deficiência mental do negro o fato de que, mesmo nas 
zonas mais remotas do país, três ou quatro brancos 
podem contar trezentos ou mesmo quatrocentos deles 
na mais perfeita submissão.” 

(GARDNER. Viagem ao interior do Brasil, p.23) 
 

Segundo o pensamento pseudocientífico do viajante 
escocês, que visitou regiões brasileiras no século XIX, a 
explicação para a escravidão do povo negro é que essa 
seria resultante de 
a) uma condição natural ou biológica de inferioridade 

da população africana e seus descendentes, frente 
à população branca. 

b) uma desestruturação social produzida pela retirada 
forçada da população africana de seu continente. 

c) uma religiosidade pagã, que teria conduzido os 
africanos a um estágio de atraso intelectual e 
moral. 

d) uma especial característica cultural do povo negro, 
de docilidade e obediência, que o tornaria 
altamente apto à escravidão. 

 
70 - (UECE/2008)    

“A história do Período Joanino no Brasil é inseparável do 
anedotário que traça o perfil de sua mais importante 
personagem feminina: a Princesa Carlota Joaquina de 
Bourbon e Bragança”. 

Fonte: AZEVEDO, Francisca L. Nogueira. Carlota 
Joaquina na Corte do Brasil. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003, p.17. 
 

Sobre a princesa Carlota Joaquina, são feitas as 
seguintes afirmações: 
I. A historiografia tanto brasileira, quanto portuguesa, 

foi comumente parcial tanto no tocante à vida 
pública quanto à vida privada da Princesa. 

II. O tratamento dado à figura da Princesa fixou no 
imaginário social a imagem de uma mulher vulgar, 
ambiciosa e transgressora de todas as normas 
morais e éticas do seu tempo. 

III. Enquanto no Brasil a imagem da princesa foi 
construída de modo negativo, em Portugal sua 
memória foi construída de forma apologética e D. 
Carlota é vista até hoje como heroína. 

 
Assinale o correto. 
a) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e III são falsas. 
c) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações I e II são falsas. 

 
71 - (UEG GO/2008)    

Que relação existe entre o Bloqueio Continental, 
lançado por Napoleão Bonaparte contra a Inglaterra, e 
a Independência do Brasil? 

 
72 - (UFAM/2008)    

Das alternativas abaixo qual a que NÃO pode ser 
tomada como conseqüência da transferência do trono 
português para o Brasil:  
a) A abertura dos portos às nações amigas. 
b) A transferência da capital, de Salvador para o Rio de 

Janeiro. 
c) A criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves. 
d) A invasão de Caiena por tropas formadas no Grão-

Pará. 
e) A expropriação de imóveis no Rio de Janeiro para 

atender a necessidade de abrigar a Corte. 
 
73 - (UFBA/2008)    

Em 22 de janeiro de 2008, a cidade do Salvador 
comemorará os 200 anos da chegada da frota que 
conduzia parte da Corte Portuguesa que fugira para o 
Brasil, em conseqüência da invasão daquele país pelas 
tropas napoleônicas. Nos poucos dias em que 
permaneceu na Capitania da Bahia, o Príncipe D. João, 
regente da Coroa Portuguesa, tomou medidas 
econômicas e administrativas de grande interesse para 
o Brasil e para o próprio governo português. 
Com base nessas informações, identifique duas dessas 
medidas tomadas na Bahia. 

 
74 - (UFJF MG/2008)    

Observe a figura a seguir. Nela, Cândido Portinari 
representou a chegada da Família Real à Bahia em 1808, 
uma das paradas antes do desembarque no Rio de 
Janeiro. 

 
 

Em 2008, Brasil e Portugal celebram os 200 anos da 
vinda da Família Real ao Brasil. 
a) Explique o que motivou a vinda da Família Real ao 

Brasil em 1808. 
b) Cite e explique uma mudança política e uma 

mudança econômica ocorridas no Brasil, em 
decorrência da vinda da Família Real. 

 
75 - (UNIFEI SP/2008)    

No ano de 2008, serão comemorados os 200 anos da 
vinda da família real portuguesa para o Brasil. A 
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circunstância dessa vinda foi a política expansionista de 
Napoleão Bonaparte, Imperador da França, que 
decretou em 1806 o Bloqueio Continental contra a 
Inglaterra, aliada de Portugal e tradicional inimiga dos 
franceses. Desembarcando na Bahia, D. João, então 
príncipe regente, decretou a abertura dos portos. Logo 
depois, a Corte seguiu para o Rio de Janeiro, 
transformando esta cidade em sede do Império 
Português. D. João reorganizou toda a administração. 
Entre outras medidas, pode-se citar: 
a) A fundação do Banco do Brasil e a criação de três 

ministérios: Guerra e Estrangeiros, Marinha, 
Fazenda e Interior. 

b) A fundação da indústria bélica e a criação de três 
ministérios: Guerra e Estrangeiros, Exército, 
Fazenda e Interior. 

c) A instalação da Junta Geral do Comércio e a 
construção da ferrovia Rio-Petrópolis. 

d) A instalação da indústria de ferragem e a fundação 
do Banco do Brasil. 

 
76 - (UERGS/2008)    

O ano de 2008 será marcado pelas comemorações dos 
200 anos da chegada da família real portuguesa ao 
Brasil. Em 27 de novembro de 1807 D. João e a corte 
portuguesa abandonavam Portugal fugindo do exército 
de Napoleão Bonaparte que ameaçava invadir o país. 
Em 22 de janeiro de 1808, a corte portuguesa 
desembarcava em Salvador, na Bahia, primeira parada 
antes de seu destino final, a cidade do Rio de Janeiro. 
A vinda da família real para o Brasil trouxe mudanças 
sociais, políticas, econômicas e culturais que marcariam 
de forma definitiva a vida da colônia. Dentre as medidas 
tomadas por D. João, destacam-se: 
I. Abertura dos portos brasileiros liberando a 

importação de produtos vindos de países que 
mantivessem relações amigáveis com Portugal, 
medida que pôs fim ao pacto colonial. 

II. A vinda da missão artística francesa que retratou 
paisagens e costumes brasileiros e cujo principal 
representante foi o pintor Jean-Baptiste Debret. 

III. Convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte com o objetivo de elaborar a primeira 
Constituição brasileira. 

IV. Fundação do Banco do Brasil, da Biblioteca Real e a 
criação da Imprensa Régia. 

 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, II e IV. 
e) Apenas II, III e IV. 

 
77 - (UFOP MG/2007)    

Sobre a vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, 
podemos afirmar que: 
a) Fortaleceu o estatuto colonial da América 

Portuguesa. 

b) Contribuiu para a concentração da economia 
mineradora, que estava em seu auge. 

c) Estabeleceu a mudança da sede do Império 
Português invertendo a relação metrópole-colônia. 

d) Marcou o declínio econômico do Porto do Rio de 
Janeiro, suplantado pelo do Recife. 

 
78 - (UFOP MG/2008)    

Caracterize as principais conseqüências da Revolução do 
Porto (1820) para a história do Brasil. 

 
79 - (UFU MG/2007)    

A instalação de famílias de colonos estrangeiros, no 
interior do Brasil, foi inicialmente incentivada pelo 
governo de D. João VI, durante a permanência da corte 
e, posteriormente também, pelo governo imperial 
brasileiro. A colônia de Nova Friburgo (RJ), fundada em 
1818 para abrigar cem famílias suíças, e a colônia de São 
Leopoldo (RS), formada por alemães desde 1824, com 
apoio do Império, são dois exemplos pioneiros desse 
tipo de ocupação. Posteriormente, no final do século 
XIX, as políticas de imigração diversificaram-se e foram 
amplamente utilizadas. Um exemplo disso foi a 
imigração subsidiada, especialmente para 
abastecimento das lavouras de café no sudeste do país. 
Considere as informações acima e responda ao que se 
pede. 
a) Caracterize duas diferentes formas de imigração 

adotadas no Brasil ao longo do século XIX. 
b) Explique os objetivos principais das duas políticas 

de imigração incentivadas no Brasil. 
 
80 - (ESPM/2008)    

Leia o texto e responda: 
 
Ocupado o reino português pelas tropas francesas, 
desapareceu o entreposto que representava Lisboa para 
o comércio da colônia, tornando-se indispensável o 
contato desta com os mercados ainda acessíveis. A 
abertura dos portos decretada ainda em 1808, resultava 
de uma imposição dos acontecimentos. Vieram em 
seguida os tratados de 1810 que transformaram a 
Inglaterra em potência privilegiada, tratados estes que 
constituirão, em toda a primeira metade do século XIX, 
uma séria limitação à autonomia do governo brasileiro 
no setor econômico. 

(Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil) 
 

O texto menciona os tratados de 1810. Um desses 
acordos anglo-lusitanos é o: 
a) Tratado de Methuen. 
b) Tratado de Fontainebleau; 
c) Tratado de Madri; 
d) Tratado de Santo Ildefonso; 
e) Tratado de Comércio e Navegação. 

 
81 - (FEI  SP/2008)    
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“Com a chegada de D. João e sua corte, o Rio de Janeiro 
foi inundado por um exército de burocratas e nobres 
desempregados.  
Esses indivíduos estavam habituados a gozar de toda a 
sorte de privilégios em Portugal. Era preciso arranjar 
emprego para todos eles. Ao mesmo tempo, urgia criar 
na colônia uma estrutura administrativa que pudesse 
enfrentar as novas necessidades de gestão do poder 
público surgidas com a transferência da sede do império 
luso para o Brasil. Os dois problemas foram resolvidos 
de um só golpe, na mais pura tradição do Estado 
patrimonialista, aquele tipo de Estado em que os 
negócios públicos são tratados como se fizessem parte 
do patrimônio pessoal do governante. ‘Tudo se 
concentrou – afirma Raymundo Faoro em Os donos do 
poder – em situar no mundo político e administrativo os 
fugitivos desempregados, colocando-lhes na boca uma 
teta do Tesouro.’” 

(Teixeira, F. Brasil História e Sociedade. 
 São Paulo: Ed. Ática, 2001, p.141) 

 
De acordo com o texto: 
a) Portugal precisava organizar a colônia já que esta 

agora se tornaria a sede do Império Luso. Para 
tanto, a Coroa tratou de implantar as estruturas do 
Estado Português aqui, com a introdução de 
elementos da democracia representativa. 

b) O Estado Patrimonialista, a que o texto se refere, 
caracteriza-se como um Estado Absolutista de 
Direito Divino. 

c) Segundo Raymundo Faoro, a Coroa implantou aqui 
as estruturas de um Estado patrimonialista, onde 
não há uma fronteira clara entre público e privado. 

d) O emprego de milhares de pessoas que vieram 
junto com a Corte fugitiva em 1808 foi uma tarefa 
resolvida pela iniciativa privada, já que havia uma 
escassez de mão-de-obra qualificada na colônia. 

e) A despeito da transferência da Corte portuguesa 
para o Brasil, a administração lusa continuou a 
operar a partir de Lisboa, já que as tropas 
napoleônicas foram rechaçadas pela resistência 
portuguesa. 

 
82 - (UEM PR/2008)    

Neste ano de 2008, comemora-se o bicentenário da 
chegada da Corte portuguesa ao Brasil. Assinale o que 
for correto sobre as implicações e os desdobramentos 
desse acontecimento na história do Brasil. 
 
01. A transferência da Corte criou, no Rio de Janeiro, 

um centro de gravidade política que facilitou o 
processo de unificação das capitanias que, até 
aquele momento, tinham poucos e frágeis laços de 
união política e econômica. 

02. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino 
Unido a Portugal e Algarves. Essa mudança de 
status político do Brasil terá importância decisiva 
nos acontecimentos políticos que se seguirão à 

Revolução Liberal do Porto em 1821 e à decretação 
da volta de Dom João VI para Portugal. 

04. A transferência da Corte contribuiu para que o 
processo de independência da América portuguesa 
evitasse a fragmentação política que caracterizou a 
independência das colônias espanholas na América. 

08. A chegada da Corte foi um acontecimento que se 
revestiu de grande importância no plano da 
política, mas teve escasso significado para a 
sociedade brasileira nos aspectos econômico e 
cultural. 

16. A chegada da Corte e seus desdobramentos 
dinamizaram o Rio de Janeiro, mas isso não foi 
capaz de alterar a situação no restante dos 
domínios portugueses na América. 

 
83 - (UNIMONTES MG/2008)    

A história do Brasil foi marcada por um conjunto de 
iniciativas ocorridas após a chegada da Corte Imperial 
Portuguesa, no século XIX, normalmente denominado 
europeização. Esse movimento compreendeu 
 
I. o ingresso e a instalação, no Rio de Janeiro, de 

hábitos, costumes e equipamentos urbanos típicos 
da Europa. 

II. o impulso à abertura de instituições como banco, 
imprensa, jardim botânico, biblioteca, teatro e 
cursos superiores. 

III. o impulso à normatização da medicina, considerada 
como autoridade no processo de regramento da 
vida individual e do ordenamento social. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
a) I e II, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I, II e III. 
d) III, apenas. 

 
84 - (UEM PR/2009)     

A vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 
1808, relaciona-se ao Bloqueio Continental, decreto de 
Napoleão Bonaparte, de 1806, que proibia os países 
europeus de receberem navios ingleses em seus portos 
e de venderem produtos à Inglaterra. A esse respeito, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Entre as principais medidas de política econômica 

adotadas pela Coroa, destacam-se a abertura dos 
portos e a suspensão da proibição das atividades 
manufatureiras no Brasil. 

02. Em 1821, em razão das pressões que resultaram da 
Revolução Liberal do Porto, D. João VI e a Corte 
retornam a Portugal, ficando no Brasil, como 
príncipe regente, D. Pedro. 

04. Em 1816, chega ao Rio de Janeiro a Missão 
Francesa, trazendo artistas e cientistas que vão 
colaborar na criação da primeira Academia 
Brasileira de Belas- Artes. 
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08. A revolução pernambucana de 1817 tinha como 
principal objetivo forçar D. João VI a permanecer no 
Brasil e a não ceder às pressões para retornar à 
Europa. 

16. A permanência da Corte no Rio de Janeiro por 
quatorze anos e a transposição dos principais 
órgãos do Estado tornaram o Brasil, naquele 
período, o centro do Império português. 

 
85 - (UESPI/2009)     

A vinda da família real (1808) para o Brasil, de acordo 
com algumas interpretações históricas:  

 
a) se caracterizou como mais um evento social que, 

embora transtornasse a vida dos brasileiros no Rio 
de Janeiro, não teve desdobramentos sócio-
econômicos, políticos ou culturais.  

b) promoveu a montagem, por D. João VI, de um 
aparelho governativo no Brasil, pela transferência 
de órgãos administrativos, a abertura dos portos e 
a criação de indústrias.  

c) causou a chamada “inversão brasileira”, que 
tornava Portugal reino unido do Brasil e submetido 
a uma junta controlada por um militar francês.  

d) abalou as relações diplomáticas e comerciais entre 
Portugal e a Inglaterra, o que foi ocasionado pela 
abertura dos portos brasileiros às nações amigas.  

e) foi decorrente da decisão do Congresso de Viena, 
segundo a qual os monarcas europeus, expulsos por 
Napoleão dos seus territórios, deveriam transferir-
se para suas colônias.  

 
86 - (UFRN/2009)     

Em 1808, a Corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, 
alterando significativamente as relações, até então 
vigentes, entre a Colônia e a Metrópole. 
Considerando-se as alterações ocorridas no período, é 
correto afirmar: 

 
a) As oligarquias de todas as regiões se uniram em 

torno de D. João, amenizando efetivamente os 
conflitos existentes desde o início da colonização 
portuguesa. 

b) A Família Real aumentou de forma abusiva os 
impostos sobre a propriedade privada da terra, com 
o intuito de estimular a produção em terras da 
Coroa. 

c) O centro-sul tornou-se a principal área econômica 
do Brasil, e as suas elites, em razão disso, desejaram 
impor-se sobre as outras elites regionais. 

d) Os portos brasileiros foram abertos para o comércio 
com as nações amigas, para estimular, sobretudo, o 
comércio com a França. 

 
87 - (UNINOVE SP/2009)     

Analise o gráfico. 
 

 
(Mari Yedda Linhares (org.) História geral do Brasil) 

 
O crescimento populacional acelerado que o gráfico 
identifica foi provocado pelo(a) 

 
a) descoberta e extração de metais e pedras preciosas 

na região de Minas Gerais. 
b) incentivo do governo brasileiro à imigração 

européia, no final do século XVIII. 
c) transferência da Corte portuguesa para o Brasil, no 

início do século XIX. 
d) desenvolvimento de setores da indústria e do 

comércio no Rio de Janeiro. 
e) crescimento da economia agro-exportadora no 

Sudeste, no século XIX. 
 
88 - (UDESC SC/2009)    

O ano de 2008 assinala os duzentos anos da chegada da 
Família Real ao Brasil. Sobre isso assinale a alternativa 
correta. 

 
a) A monarquia que chegava ao Brasil representava, 

em realidade, boa parte dos ideais da Revolução 
Francesa e do liberalismo europeu daquele 
período. 

b)  As motivações da vinda da Família Real para o 
Brasil estão relacionadas mais à realidade européia 
do período do que à idéia de desenvolvimento de 
um Brasil monárquico e posteriormente 
independente de Portugal. 

c) Foi incentivada a manifestação pública de nossos 
problemas, seguindo as práticas liberais e laicas da 
monarquia portuguesa. 

d) Chegando ao Brasil, o monarca trabalhou muito 
para a ampliação da cidadania. 

e) A política de terras foi imediatamente 
implementada e, em 1810, o Brasil realizava sua 
primeira reforma agrária. 

 
89 - (UFPEL RS/2009)    

Decreto de 1º de setembro de 1808. 
 

Tendo a necessidade de que há de povoar a 
interessante Capitania fronteira do Rio Grande e não 
menos o objeto de poder ter soldados, e conhecendo 
que as instituições políticas fundadas na extrema 
divisão das terras, com que os Senhores Reis de 
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Portugal, criaram nas Ilhas dos Açores; faz que a 
povoação cresça ali demasiadamente e necessita ser 
diminuída. Sou servido ordenar que das Ilhas dos 
Açores, se mandem vir 1.500 famílias ou um 
proporcional número de homens e mulheres em termos 
de casar, para se transplantarem para a Capitania do Rio 
Grande, onde ordeno ao respectivo Governador e 
Capitão General, lhes mande distribuir pequenas 
sesmarias que hajam de cultivar, favorecendo quanto 
ser possa o seu Estabelecimento, na firme esperança 
que daí haja de resultar um grande aumento de 
população, com que depois não só resulte o acréscimo 
de riqueza e prosperidade da mesma Capitania, mas se 
segure a sua defesa em tempo de guerra.  

Palácio do Rio de Janeiro, em 1º de setembro de 
1808. 
Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor. 

[Adapt.] 
 

Com a ação proposta no texto, D. João promoveu 
 

a) o plantio de trigo e linho-cânhamo, em substituição 
às fazendas de gado na Província de São Pedro, e 
evitou a hegemonia inglesa no Brasil. 

b) o catolicismo e a extinção do sistema de sesmarias 
para assegurar o domínio luso no Brasil Meridional, 
frente à hegemonia espanhola na Europa. 

c) o início do povoamento do Rio Grande do Sul, com 
a fundação de Rio Grande e Pelotas, contrapondo-
se à influência napoleônica na Região Platina. 

d) a vinda de açorianos que povoaram o Rio Grande do 
Sul, reagindo a interesses do Império Napoleônico 
na América. 

e) a imigração de açorianos e de alemães que então 
criaram cidades como Porto Alegre e São Leopoldo, 
reforçando os interesses franco–espanhóis na 
América. 

f) I.R. 
 
90 - (UFSC/2009)    

Leia o texto abaixo com atenção. 
 

“A fuga da família real portuguesa para o Brasil abriu o 
único período na história em que um império colonial 
foi governado de fora da Europa. Em 1807, sob forte 
pressão britânica e com o imperador francês Napoleão 
Bonaparte expandindo seu poder pelo continente, Dom 
João 6o [sic], então príncipe regente de Portugal, decide 
transferir a sede do reino para o Rio de Janeiro. Apesar 
de planejada e debatida por muito tempo, a mudança 
se deu de modo atabalhoado e às pressas. Nem todos 
os que deveriam viajar conseguiram embarcar, e o 
mesmo aconteceu com parte da bagagem, incluindo os 
livros da biblioteca real, abandonados em caixotes. 
Quando a frota portuguesa partiu, amparada por navios 
ingleses, as tropas do general francês Junot se 
aproximavam de Lisboa.” 

COLOMBO, Sylvia. Confronto e Calmaria. Folha de São 
 Paulo, São Paulo, 2 mar. 2008. Especial, p. 2. 

 
Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a 
história ibérica, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 

 
01. O deslocamento da Família Real de Lisboa para o 

Brasil, em 1808, foi provocado pelas ameaças de 
invasão militar dos ingleses e a ingenuidade política 
do rei D. João VI, que assumiu o poder após a morte 
de sua mãe, D. Maria, a Louca. 

02. A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, 
em 1808, transformou o Brasil no único exemplo da 
história ocidental em que um império colonial foi 
governado de fora da Europa. 

04. Durante o século XIX, pressionado pelos ingleses e 
com a invasão dos seus territórios pelas tropas 
francesas, o rei da Espanha decidiu seguir o 
exemplo de D. João VI e transferiu a sede do 
governo para Buenos Aires. 

08. A viagem da corte portuguesa para o Brasil foi 
planejada desde 1807 e permitiu um transcurso 
direto, rápido e tranqüilo até o Rio de Janeiro, 
cidade que dispunha de alojamentos suficientes 
para hospedar um número superior a 10 mil nobres 
lusitanos. 

16. A transferência da sede administrativa do reino 
português para o Rio de Janeiro exigiu a criação de 
instituições como o Banco do Brasil, a Imprensa 
Real e a Academia Militar.   

32. Instalados no Rio de Janeiro, os nobres portugueses 
conviveram com epidemias de malária e ataques de 
pulgas e piolhos. A princesa Carlota Joaquina 
perdeu a vida ao contrair dengue hemorrágico, 
frustrando seu projeto de invasão da Argentina. 

 
91 - (UNCISAL AL/2009)    

Os seguintes acontecimentos: o Bloqueio Continental, 
em 1807, a vinda da Família Real para o Brasil e a 
abertura dos portos em 1808, constituíram fatos 
importantes 

 
a) na formação da cultura brasileira. 
b) no fomento à industrialização. 
c) no processo de emancipação política. 
d) na constituição da ideologia republicana. 
e) no surgimento dos conflitos regionais. 

 
92 - (UNIFESP SP/2009)    

Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o 
Brasil. 
Esta transferência está ligada à 

 
a) tentativa portuguesa de impedir o avanço inglês na 

América. 
b) disputa entre Inglaterra e França pela hegemonia 

européia. 
c) perda, por Portugal, de suas colônias na costa da 

África. 
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d) descoberta recente de ouro na região das Minas 
Gerais. 

e) intenção portuguesa de proclamar a independência 
do Brasil. 

 
93 - (UNIOESTE PR/2009)    

Leia o texto abaixo, escrito pelo Prof. Carlos Eugenio 
Líbano Soares: 

 
“Da marginalidade ao Pan? 
Berimbau, roda, jogo: a palavra capoeira hoje, em 
qualquer parte do Brasil, remete a imagens familiares 
para a grande maioria das pessoas. Para algumas, um 
esporte autenticamente nacional; para outras, a 
memória de uma ancestralidade africana. Mas se 
mergulharmos no passado em busca das raízes da 
capoeira, o quadro antes tão nítido vai se tornando mais 
complexo. 
Dois séculos atrás, em vários pontos do Rio de Janeiro, 
grupos de africanos e crioulos se reuniam para disputar 
lutas simuladas, como a que foi eternizada pelo pintor 
Rugendas décadas depois. Os documentos policiais 
mostram que eles gostavam de demonstrar força nas 
grandes praças e nos largos, talvez como exibição de 
suas habilidades. Aparentemente, os senhores 
toleravam estas correrias de “capoeira” quando não 
ocorriam dentro do recinto doméstico. 
Capoeira era então o termo usado pelas autoridades 
policiais (mas não somente) para designar uma prática 
comum dos escravos da época, que envolvia golpes de 
habilidade marcial e uso de facas ou instrumentos 
cortantes. Tudo indica que suas origens remotas eram 
africanas, mas a inexistência de um uso exclusivo por 
determinado grupo étnico e a presença de crioulos 
(escravos negros nascidos no Brasil) entre seus adeptos 
demonstra que a prática foi gestada em terras 
brasileiras. 
A tarefa de conter a “capoeiragem”, que antes era 
incumbência dos quadrilheiros coloniais (grupos 
armados pela Câmara Municipal, que rondavam as 
quadras de noite), ficou em seguida com a polícia, a 
partir de sua criação, em 1808, após a chegada da Corte 
portuguesa. 
Durante a época joanina (1808-1821), os “capoeiras” 
foram o inferno dos zeladores da ordem pública. Após a 
Independência, o imperador em pessoa chegou a 
encarregar a Guarda Real de controlar os “malfeitores”. 
Entretanto, por volta da metade do século XIX, a prática 
da capoeira ainda era um sério problema de segurança 
pública. 
No século XX, a luta sofreu uma metamorfose que 
alterou para sempre o seu destino. Grandes mestres, 
como Bimba e Pastinha, deram-lhe um perfil próximo do 
esporte, marca dos novos tempos. Hoje, há quem 
defenda sua entrada nos Jogos Olímpicos e Pan-
Americanos, fato que provoca muita polêmica dentro e 
fora da própria capoeira. Alguns praticantes não 
aceitam a versão da capoeira como esporte, e têm 
receio do rígido controle internacional a que todo 

esporte olímpico é submetido, isto principalmente na 
capoeira angola. Outros, de fora da capoeira, afirmam 
que ela não tem regras fixas, e por isso não pode ser 
incluída como modalidade em competições 
internacionais. E não existe consenso sobre as próprias 
regras da capoeira nem mesmo entre aqueles que 
querem fazer dela um esporte olímpico. 
A esperança é que os novos caminhos trilhados pelos 
capoeiristas (que ficaram no lugar dos capoeiras) 
mantenham acesa a chama da memória desta prática 
ancestral.” 

In Revista de História. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 
nº 22, julho de 2007. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) O texto atribui ao trabalho do pintor alemão Johann 

Moritz Rugendas, que viajou pelo Brasil entre os 
anos 1822-1825, a construção da imagem negativa 
assumida pela capoeira desde então.  

b) O texto assegura que a capoeira praticada no Brasil 
foi gestada na África. 

c) O texto postula o reconhecimento oficial da 
capoeira como esporte nos Jogos Olímpicos e Pan-
Americanos, uma vez que entre os praticantes não 
há maiores divergências. 

d) O texto reconhece o papel dos mestres Bimba e 
Pastinha, no século XX, na transformação da 
capoeira numa competição Olímpica e Pan-
Americana. 

e) O texto lembra que os praticantes de capoeira 
perturbavam a “ordem pública” durante o período 
do governo de Dom João VI. 

 
94 - (UNIOESTE PR/2009)    

Em 2008 comemoramos dois séculos da chegada da 
corte portuguesa ao Brasil, evento este que marcou o 
fim do Pacto Colonial. Sobre esse período, é INCORRETO 
afirmar que 

 
a) após o Tratado de 1810, o Rio de Janeiro tornou-se 

grande entreposto colonial. Ao seu porto afluíram 
variadas mercadorias vindas da Europa, Ásia e 
África, permitindo à corte lusa obter os recursos 
necessários para a sua manutenção, fortalecendo a 
sua política. 

b) Portugal foi ocupado por franceses e depois 
ingleses, levando a uma crise militar, conseqüência 
da presença de oficiais ingleses nos altos postos do 
exército e da preterição de oficiais portugueses nas 
promoções. 

c) com o estabelecimento da sede da monarquia 
portuguesa no Brasil, D. João VI, em 1815, elevou a 
Colônia Brasileira à condição de Reino Unido a 
Portugal e Algarves. 

d) a Inglaterra tem sido apontada como a grande 
beneficiada pela abertura dos portos no Brasil, pois 
teria todo o mercado colonial brasileiro como 
consumidor potencial das suas mercadorias. 
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e) a revolução Constitucional Liberal do Porto estava 
vinculada aos conflitos sociais decorrentes da crise 
que atingiu a burguesia industrial portuguesa. 

 
95 - (UFCG PB/2009)    

A estada de dom João no Rio de Janeiro viria a deflagrar 
duas ordens de transformações. A primeira, o 
reordenamento político-jurídico do país, e outra 
intrinsecamente ligada a ela: a dos resultados do 
encontro de duas configurações sociais distintas, a 
sociedade de corte portuguesa migrada com a família 
real e a sociedade fluminense que a recebeu. 

 
(Adaptado de: MALERBA, Jurandir. A corte no exílio. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 21) 
Eixo Temático: Além da fé, o pão: permanências, 
continuidades e o projeto de felicidade na modernidade 

 
O encontro de “dois mundos”, resultante da 
Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, em 
1808, possibilitou uma nova dinâmica territorial 
brasileira, favorecendo a construção de novas 
identidades e sensibilidades na colônia. 

 
A partir da citação acima e dos seus conhecimentos 
sobre a temática, é certo afirmar que essas novas 
identidades de Brasil foram gestadas pela: 

 
I. Mudança de costumes e da vinda de novos 

personagens estrangeiros, a exemplo de boticários, 
livreiros e relojoeiros que alteraram as práticas de 
consumo na Corte.  

II. Criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 
favorecendo o desenvolvimento dos saberes sobre 
a botânica e a busca por plantas possuidoras de 
propriedades medicinais. 

III. Recepção de modas e práticas culturais por muitas 
famílias brasileiras, aderindo a estilos europeus de 
se vestir e de comportar. 

IV. Reorganização político-jurídica, com a criação das 
Faculdades de Direito de Olinda e do Rio de Janeiro, 
em 1808, formando um amplo público consumidor 
de instrução básica e de boas maneiras. 

V. Criação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e 
do Monte de Socorro da Corte, possibilitando o 
intercâmbio político e econômico com países da 
Europa e da Bacia do Prata. 

 
Estão corretas: 

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

 
96 - (UFRR/2009)    

Este ano comemoramos os duzentos anos da vinda da 
Família Real Portuguesa para o Brasil. Para muitos 

historiadores, o ano de 1808 marca o início de uma fase 
de mudanças nas relações entre Portugal e sua mais 
importante colônia, que culminariam com a 
Independência em 1822. Sobre do estabelecimento da 
Corte Portuguesa no Brasil, podemos afirmar que: 

 
a) Foi liberada a produção de manufaturas no Brasil, o 

que possibilitou o crescimento do comércio com os 
países vizinhos latino-americanos. 

b) Foi consequência da necessidade do governo 
Joanino de privilegiar os interesses dos grandes 
comerciantes franceses e ingleses. 

c) A Abertura dos Portos Brasileiros rompeu com o 
monopólio comercial lusitano e fortaleceu os 
grandes proprietários brasileiros. 

d) A forte presença inglesa no processo contribuiu 
bastante nas lutas que eram travadas contra a 
escravidão e o tráfico negreiro. 

e) O ganho econômico não foi significativo frente às 
despesas decorrentes do deslocamento da Corte 
para o Rio de Janeiro. 

 
97 - (UFSCAR SP/2009)    

No processo histórico da chegada de D. João VI e de sua 
corte ao Brasil, 

 
a) as naus portuguesas atravessaram o Atlântico 

protegidas por navios franceses, comandados pelo 
general Junot. 

b) os governantes espanhóis foram poupados pelos 
franceses, o que possibilitou, nas décadas 
seguintes, estabilidade política em suas colônias. 

c) os valores da monarquia portuguesa foram 
preservados por meio de práticas de fidelidade ao 
governante, como a cerimônia do beija-mão. 

d) diminuiu o controle luso sobre o comércio marítimo 
nos portos brasileiros e aumentou a presença de 
navios piratas ingleses na nossa costa. 

e) o comércio de escravos diminuiu imediatamente 
em 1808, por conta da pressão inglesa, que exigia o 
fim do tráfico negreiro e a introdução do trabalho 
assalariado. 

 
98 - (UNIFOR CE/2009)    

Considere o texto de uma carta escrita na década de 
1810. 

 
Os cabras, mulatos e crioulos andavam tão atrevidos 
que diziam que éramos todos iguais (...). Os boticários, 
cirurgiões e sangradores davam-se ares de importância 
e até os barbeiros recusavam-se a fazer-lhe a barba, 
alegando que estavam "ocupados no serviço da pátria". 
Para seu grande escândalo vira-se obrigado a fazer a 
própria barba. Pior ainda lhe pareciam os modos livres 
e pouco respeitosos dos "cabras". – Vossa Mercê, 
escrevia ele ao seu compadre, não suportava chegasse 
a Vossa Mercê um cabra, com o chapéu na cabeça, a 
bater-lhe no ombro e dizer-lhe: - Adeus, Patriota, como 
estais? 
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(Adaptado de Emilia Viotti da Costa. In: Carlos Guilherme 
Motta 

(org.). Brasil em Perspectiva. São Paulo: Difel, 1968. p. 67) 
 

O texto faz referência a um movimento revolucionário 
ocorrido em 1817, durante o período do Brasil-Reino 
(1808-1822). Em relação a esse movimento, é possível 
afirmar que seu autor 

 
a) tece críticas contundentes aos seus participantes, 

pela ousadia com que parte das massas pobres se 
compara aos membros da elite. 

b) defende os ideais dos seus líderes, pela forma 
extremamente democrática com que os seus 
participantes populares tratam uns aos outros. 

c) demonstra engajamento aos rebelados, que 
exigiam a permanência dos portugueses no Brasil, 
quando os chamam de "cabras" e "patriotas". 

d) demonstra um grande sentimento anti-lusitano, 
principalmente no momento em que se iguala às 
camadas pobres e urbanas da população. 

e) apóia os ideais democráticos e igualitários dos 
rebeldes, que se inspiraram nos ideais iluministas 
para combater os estrangeiros no poder. 

 
99 - (UFMS/2008)    

Escoltada por seus aliados ingleses, em janeiro de 1808, 
a Corte portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro, 
cidade que acabou por adquirir o estatuto de capital de 
todo o Império lusitano. Uma das primeiras medidas 
tomadas pelo Príncipe Regente do Império português, 
Dom João VI, foi a assinatura do Decreto de abertura dos 
portos brasileiros às nações amigas. Sobre essa medida, 
é correto afirmar: 

 
01. Correspondeu ao rompimento do monopólio 

comercial metropolitano, que se constituía no 
cerne do pacto colonial. 

02. Baseou-se nos princípios da doutrina mercantilista, 
sendo seu principal objetivo o fortalecimento do 
exclusivo comercial, de modo a garantir o papel de 
potência industrial desempenhado por Portugal no 
contexto europeu da época. 

04. Na prática, a medida favoreceu os interesses 
econômicos portugueses, uma vez que as tarifas 
alfandegárias sobre as mercadorias 
industrializadas, importadas daquele país, sofreram 
uma substancial redução, passando de 48% para 
15%. 

08. Sob a influência de José da Silva Lisboa, futuro 
Visconde de Cairu, a medida inspirou-se na teoria 
econômica liberal desenvolvida por Adam Smith no 
século XVIII, que defendia o livre mercado como um 
dos pressupostos básicos do desenvolvimento 
econômico. 

16. A medida serviu para aliviar as pressões da crise de 
subconsumo, vivido pela economia inglesa à época, 
resultante da redução dos mercados consumidores 
de seus produtos industriais, após o Bloqueio 

Continental imposto à Europa por Napoleão 
Bonaparte. 

 
100 - (UFMT/2008)    

Em 2008, será relembrada e comemorada uma data 
especialmente importante na história brasileira, os 200 
anos da chegada da Família Real ao Brasil e a 
conseqüente transferência da capital do Reino para o 
Rio de Janeiro. A decisão de D. João VI de abandonar 
Portugal e vir para o Brasil deveu-se 
 
a) ao expansionismo da Espanha que, sob o reinado de 

Felipe II, procurava restabelecer a União Ibérica. 
b) à tentativa das Cortes Portuguesas reunidas na 

cidade do Porto de estabelecerem uma monarquia 
constitucional em Portugal. 

c) aos movimentos de independência que desde a 
Inconfidência Mineira haviam se multiplicado no 
Brasil. 

d) às riquezas do Brasil que permitiriam sustentar 
mais facilmente o luxo excessivo da corte 
portuguesa. 

e) à expansão francesa e à constituição do Império 
napoleônico, uma vez que Portugal havia se negado 
a apoiar o bloqueio continental contra a Inglaterra. 

 
101 - (UEPB/2009)    

A transferência da família real portuguesa, de Lisboa 
para o Rio de Janeiro, em 1808, resultou na adoção de 
medidas que mudaram o perfil da política e da 
economia e ainda gerou transformações urbanas e 
culturais na cidade do Rio de Janeiro. Dentre estas 
transformações, podemos destacar 

 
a) o desenvolvimento do hábito de leitura 

principalmente entre os homens, que tinham 
preferência pelos romances de José de Alencar. 

b) a iluminação a gás e a água encanada, inauguradas 
no Rio de Janeiro. 

c) a substituição das antigas carruagens pelos bondes 
puxadas a burro. 

d) a instalação de gráficas, o surgimento da Gazeta do 
Rio de Janeiro e de diversos setores de prestação de 
serviços. 

e) a derrubada dos casebres e a expulsão da 
população para os morros. 

 
102 - (UECE/2009)    

“O grande momento se aproxima. E eis que se inicia o 
Beija-Mão, ritual de origens européias acionado em 
ocasiões especiais (festividades, viagens e retornos, 
aniversários e cerimônias diplomáticas) e que oficializa 
a atitude de se dirigir ao soberano, sempre de joelhos e 
reclinado. Foi D. João VI quem incorporou o beija-mão 
ao ritual brasileiro”. 

Fonte: SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Império em 
Procissão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2001, p. 50-55. 
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O fragmento anterior reproduz a cerimônia do Beija-
Mão, porém em outro momento, no Segundo Reinado. 
Sobre essa cerimônia são feitas as seguintes afirmações: 

 
I. A cerimônia do beija-mão expunha as contradições 

de um sistema legalmente parlamentarista, mas no 
qual o soberano era reverenciado de um modo 
quase sagrado. 

II. A ambiguidade do exercício do poder político do 
Imperador se traduz também nesta cerimônia, cuja 
singularidade marca o personalismo do Império 
brasileiro. 

III. Esse contato pessoal com o Monarca é também 
símbolo de obediência e subserviência, porém, 
também significava, na prática, um momento de 
remate de mensagens e de cartas pedintes à pessoa 
do Imperador. 

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

 
103 - (UERJ/2009)    

O impacto da vinda da Família Real portuguesa para o 
Brasil implicou alterações significativas para a cidade do 
Rio de Janeiro que se prolongaram durante todo o 
período conhecido como “joanino”. Essas alterações 
produziram uma nova dinâmica socioeconômica e 
redefiniram, em vários aspectos, a inserção da cidade no 
contexto internacional. 
Uma função urbana associada a essa nova inserção está 
indicada em: 

 
a) crescente pólo turístico em função da chegada da 

Missão Artística Francesa 
b) expressivo núcleo comercial articulado à nascente 

rede ferroviária brasileira 
c) principal porto brasileiro relacionado à importação 

legal de manufaturas britânicas 
d) importante centro religioso decorrente da 

instalação do Tribunal da Santa Inquisição 
 
104 - (UEM PR/2009)    

Sobre os antecedentes políticos e econômicos da 
emancipação brasileira do domínio português, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. A diminuição da mão de obra escrava no processo 

produtivo colonial contribuiu para a decadência do 
poder político e econômico da elite portuguesa que 
aqui residia. 

02. A emancipação política contou com a atuação dos 
grandes comerciantes dos centros urbanos 
coloniais que se beneficiaram com a instalação da 
Corte do Reino na cidade do Rio de Janeiro. 

04. Inspirados pela Revolução Francesa, os grandes 
proprietários rurais do nordeste e do sudeste e as 
elites urbanas do Brasil propunham grandes 
mudanças econômico-sociais, entre elas, o fim da 
escravidão. 

08. A atitude de D. Pedro contou com o apoio das elites 
coloniais brasileiras que defendiam uma monarquia 
parlamentar com a participação irrestrita de toda a 
sociedade brasileira. 

16. Devido às grandes despesas com a transferência da 
Corte para o Rio de Janeiro, membros da corte de 
Lisboa tornaram-se grandes defensores da 
emancipação política brasileira em relação a 
Portugal. 

 
105 - (UFSM RS/2009)    

O estabelecimento de sede do Império português no 
Brasil, entre 1808 e 1821, provocou um grande impacto 
na sociedade colonial. Entre as mudanças que esse 
governo proporcionou, é possível assinalar: 

 
O Paço Real, no Rio de Janeiro. Desenho de Henry 

Chamberlain, produzido entre 1819 e 1820. 
Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, n. 

28. janeiro 2008, p.39. 
 

I. transformações na paisagem urbana do Rio de 
Janeiro, que ganhou ares europeus com o 
estabelecimento de prédios para abrigar a Família 
Real, a Corte e os novos órgãos públicos do Império. 

II. fortalecimento da elite colonial - grandes 
comerciantes e grandes proprietários de terra - em 
torno da Corte portuguesa, assim como 
aprimoramento na defesa dos interesses e na 
transformação dos objetivos dessa elite em projeto 
de Estado-nação independente. 

III. alterações no sistema produtivo, tendo em vista a 
suspensão do monopólio comercial português e o 
fim da proibição da criação de manufaturas, 
medidas que estimulam o desenvolvimento de uma 
economia agrária e industrial autônomas. 

IV. modificações na vida política da colônia que 
permitiram a representação das diversas regiões 
brasileiras no Rio de Janeiro, de acordo com a 
difusão do ideário liberal pelas tropas napoleônicas. 

 
Estão corretas 

 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e IV. 
d) apenas III e IV. 
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e) I, II, III e IV. 
 
106 - (UFG GO/2010)    

Leia o fragmento a seguir. 
 

Queremos falar de um grande rancho chamado das 
baianas, que caminhavam adiante da procissão, 
atraindo mais ou tanto como os santos, os andores, os 
emblemas sagrados, os olhares dos devotos; era 
formado esse rancho por um grande número de negras 
vestidas à moda da província da Bahia, donde lhe vinha 
o nome, e que dançavam nos intervalos dos Deo gratias 
uma dança lá a seu capricho. 

ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um 
sargento de milícias. 

São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 78. 
 

A descrição da procissão dos ourives reporta-se à 
sociedade da Corte, no Brasil do século XIX. Com base 
na leitura do fragmento, conclui-se que essa sociedade 
caracterizava- se 

 
a) pelo estranhamento às manifestações culturais das 

províncias, tratadas na Capital como profanas. 
b) pela reformulação das manifestações populares, 

influenciada pelo contato com as missões 
francesas. 

c) pelo hibridismo religioso, decorrente da interação 
entre as culturas europeia e africana. 

d) pela normatização das manifestações populares, 
associadas ao ideal de modernidade joanino. 

e) pela liberação das práticas religiosas autorizadas 
desde a chegada da Família Real. 

 
107 - (UFPR/2010)    

A chegada da Família Real e da Corte Portuguesa ao Rio 
de Janeiro em 1808 introduziu grandes mudanças na 
sociedade brasileira. Os grandes proprietários rurais e 
negociantes aglutinaram-se ainda mais do que antes ao 
redor da Família Real. Isso permitiu que, no contexto da 
independência (1822), alguns fenômenos 
permanecessem. Tendo em vista esses processos, 
considere as seguintes afirmativas: 

 
1. A escravidão foi mantida, sem que os poucos 

questionamentos a ela conseguissem prevalecer 
nem nos projetos de Independência, nem na 
elaboração de um projeto de Constituição em 1823, 
nem ainda na Constituição outorgada em 1824. 

2. O fim do laço colonial formal com Portugal permitiu 
a intensificação da relação de dependência frente à 
Inglaterra. 

3. A escravidão atingiu seu auge no Brasil 
imediatamente após a Independência, ao mesmo 
tempo em que as negociações internacionais pelo 
reconhecimento desta última levaram à tentativa 
de supressão do tráfico de escravos africanos em 
1830. 

4. O apoio inglês à manutenção da escravidão e do 
tráfico de escravos permitiu que o cativeiro 
permanecesse no Brasil até 1888. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

 
108 - (UFRR/2010)    

Sobre a atuação de D. João VI no Brasil colônia é 
INCORRETO afirmar que: 

 
a) Participou das expedições que demarcaram todas 

as novas fronteiras do norte e oeste do Brasil. 
b) Promoveu a vinda de artistas e da Real Biblioteca. 
c) Liberou as atividades manufatureiras da colônia. 
d) Abriu os portos ao comércio exterior. 
e) Incentivou as expedições científicas. 

 
109 - (UESPI/2010)    

A chamada Revolução Liberal do Porto, de 1820, entre 
seus desdobramentos, contribuiu para a declaração da 
independência do Brasil, uma vez que: 

 
a) entre as reivindicações do movimento, estava a 

volta de D. João VI a Portugal e a recondução do 
Brasil à condição de colônia. 

b) o seu caráter liberal não aceitava o regime 
monárquico, pretendendo instituir o 
parlamentarismo no Brasil e em Portugal. 

c) a abertura dos portos do Brasil, em 1808, e o 
Tratado de 1810 fortaleceram a economia 
portuguesa que passou, então, a exigir a presença 
da corte. 

d) na organização das cortes gerais e na constituinte, 
a presença de deputados brasileiros não foi 
permitida. 

e) propiciou a formação dos partidos brasileiro e 
português, que, unidos, articularam o movimento 
de independência do Brasil. 

 
110 - (UNIMONTES MG/2010)    

A liberdade comercial em plano internacional, se foi 
para a colônia em vias de emancipação o início da 
independência efetiva, originou em Portugal uma 
conjuntura de crises econômicas que viriam a ser uma 
das condições decisivas de arrancada liberal promovida 
pela burguesia comercial lusa em solo brasileiro. 

(COSTA, Emilia Viotti da. Introdução ao  
Estudo da Emancipação Política. 

 São Paulo: Difel, 1986.) 
 

O texto acima se refere à/ao 
 

a) Revolução do Porto. 
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b) União Ibérica. 
c) ascensão do Marquês de Pombal ao poder. 
d) reinado de “Maria Louca”. 

 
111 - (Mackenzie SP/2010)    

Neste ano, em que comemoramos as relações Brasil-
França, verificamos que as interfaces que ligam as duas 
nações são marcantes ao longo de toda a nossa história. 
A presença da família real portuguesa no Brasil, em 
1808, motivou, entre outros eventos, a vinda da Missão 
Artística Francesa, em 1816, porque 
 

 
Napoleão em seu estúdio, 
Jacques-Louis david, 1812 

 

 
Retrato de D. João VI. Debret, 1817 

 
a) o estilo neoclássico trazido pelos artistas franceses 

traduzia o modelo ideal de civilização, de acordo 
com os padrões da classe dominante européia, 
sendo essa a imagem que o governo português 
desejava transmitir, nesse momento, do Brasil. 

b) a arte acadêmica, fruto da Missão Francesa 
chefiada por Joaquim Lebreton, tinha, como 
objetivo, alterar o gosto e a cultura nacional, ainda 
marcadamente influenciada pela opulência do 
Barroco e pela tradição indígena. 

c) a arte acadêmica, afastando-se dos motivos 
religiosos e exaltando o poder civil, as datas e os 
personagens históricos, agradava mais às classes 
populares nacionais, ansiosas por imitarem os 
padrões europeus. 

d) somente artistas franceses poderiam retratar, com 
exatidão e competência, a paisagem e os costumes 
brasileiros, modificados com a vinda da família real 
para a colônia. 

e) era necessário criar, na colônia, uma Academia Real 
de Belas Artes, a fim de cultivar e estimular, nos 
trópicos, a admiração pelos padrões intelectuais e 

estéticos portugueses, reconhecidamente 
superiores. 

 
112 - (UECE/2010)    

Leia o fragmento abaixo atentamente  
 

“Em seguida, veio a mãe de D. João, em seus 73 anos, a 
rainha Maria I. Dizem que quando a carruagem corria 
para as docas, ela teria gritado: não vá tão depressa, 
pensarão que estamos fugindo. Ao chegar ao porto, ela 
teria se recusado a descer...”  
WILCKEN, Patrick. Império à deriva: a corte portuguesa 

no Rio de Janeiro (1808-1821). 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p. 44-46.  

 
O episódio narrado acima está relacionado com a  

 
a) fuga da Família Real Portuguesa para a Colônia 

Brasileira.  
b) chegada da Família Real Portuguesa ao Rio de 

Janeiro.  
c) chegada da Família Real Portuguesa a Salvador, 

primeiro porto após a fuga de Portugal.  
d) fuga da Família Real Portuguesa de Recife, antes 

do desembarque no Rio de Janeiro. 
 
113 - (UERJ/2011)    

O enriquecimento da vida cultural do Rio de Janeiro, e 
até mesmo do país, após 1808, decorreu, sobretudo, 
das necessidades da elite dominante. No ambiente 
acanhado da sociedade americana, a novidade dos 
procedimentos característicos do círculo real 
exerceram extraordinário fascínio, produzindo um 
poderoso efeito “civilizador” em relação à cidade. Em 
contrapartida, a Coroa não deixou de adotar também 
medidas de controle mais eficientes. Após a tormenta 
da Revolução Francesa e ainda vivendo o turbilhão do 
período napoleônico, era o medo dos princípios 
difundidos pelo século das Luzes, especialmente as 
“perniciosas” ideias francesas, que ditava essas 
cautelas. 

LÚCIA M. P. DAS NEVES E HUMBERTO F. MACHADO 
Adaptado de O império do Brasil. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 
 

O texto aborda um duplo movimento provocado pela 
presença da Corte portuguesa no Brasil: o estímulo às 
atividades culturais na colônia e, ao mesmo tempo, o 
controle conservador sobre essas atividades. 
Indique duas ações da Coroa que enriqueceram a vida 
cultural da cidade do Rio de Janeiro. Explique, ainda, 
como o Estado português exercia controle sobre as 
atividades culturais. 

 
114 - (UECE/2011)    

Quando D. João partiu para o Brasil, deixando seus 
súditos em Lisboa, mas escapando de Napoleão, a 
história do Brasil foi alterada. Sobre os 
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desdobramentos desse processo são feitas as seguintes 
afirmações:  

 
I. Do Rio de Janeiro, o Príncipe Regente mantinha 

em funcionamento e segurança o Governo em 
Portugal.  

II. No Brasil, a chegada de D. João e sua Corte 
significou um período de relativo crescimento 
com a criação das instituições necessárias ao 
funcionamento da Coroa Portuguesa.  

III. A cidade de Salvador passou por uma grande onde 
de reformas para receber a Corte Portuguesa que 
ali se instalara. 

 
É correto o que se afirma  

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

 
115 - (ESPM/2011)    

A importância dos produtos ingleses entre as 
importações brasileiras data pelo menos do tempo do 
Tratado de Methuen, entre a Inglaterra e Portugal, em 
1702. O Brasil começou a importar diretamente da 
Inglaterra em 1808, na época da transferência da corte 
portuguesa para o Brasil. Neste ano os portos foram 
abertos para o comércio internacional e, dois anos 
após, um tratado comercial foi assinado oferecendo aos 
comerciantes britânicos condições mais favoráveis do 
que aquelas concedidas aos próprios portugueses. Esse 
estado de coisas continuou e as vantagens do comércio 
inglês aumentaram depois da independência brasileira. 

(Richard Grahan. Grã-Bretanha e o início da  
Modernização no Brasil) 

 
O tratado comercial, mencionado no texto, assinado 
dois anos após a abertura dos portos às nações amigas 
e responsável por oferecer aos comerciantes britânicos 
vantagens e condições favoráveis foi: 

 
a) o Tratado dos Panos e Vinhos; 
b) o Funding Loan; 
c) a Tarifa Alves Branco; 
d) o Tratado de Aliança e Amizade; 
e) o Tratado de Comércio e Navegação. 

 
116 - (UECE/2011)    

"Na manhã de 29 de novembro de 1807 circulou a 
informação de que a Rainha Maria I, o Príncipe Regente 
João e toda a corte portuguesa estavam fugindo para a 
colônia brasileira sob a proteção da Marinha Britânica".  

GOMES, Laurentino. 1808: como uma rainha louca, 
um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram 

Napoleão e mudaram a Historia de Portugal e Brasil. 
São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007, p. 45-49. 

 

Sobre a fuga da família real portuguesa para o Brasil, 
considere as seguintes afirmações. 

 
I. Além de fugir de Napoleão, a transferência para o 

Brasil era também importante em virtude da 
possibilidade de melhor explorar os recursos 
naturais e conquistar mão de obra.  

II. Os planos de mudança da Corte Portuguesa para 
o Brasil apareciam sempre que o território 
brasileiro era ameaçado de invasão por outros 
países europeus.  

 
Sobre as afirmações acima, assinale o correto.  

 
a) Ambas são verdadeiras.  
b) Ambas são falsas.  
c) I é verdadeira e II é falsa.  
d) I é falsa e II é verdadeira.  

 
117 - (PUC RS/2011)    

A chegada da Família Real ao Brasil trouxe incremento 
à vida cultural e modificações de ordem 
políticoadministrativa, com reflexos na economia. 

 
Considerando a primeira metade do século XIX, é 
correto apontar, como exemplo de medida adotada, 

 
a) o início do monopólio comercial da Colônia, com 

o fechamento dos portos às nações amigas. 
b) a proibição para o funcionamento de indústrias no 

território. 
c) a promoção da melhoria de aeroportos e a 

duplicação de estradas. 
d) a criação do Ministério da Educação, Desportos e 

Turismo. 
e) a criação de instituições científicas, artísticas e 

financeiras, algumas ainda existentes. 
 
118 - (UFTM MG/2011)    

O certo é que se os marcos cronológicos com que os 
historiadores assinalam a evolução social e política dos 
povos se não estribassem unicamente nos caracteres 
externos e formais dos fatos, mas refletissem a sua 
significação íntima, a independência brasileira seria 
antedatada de quatorze anos e se contaria justamente 
da transferência da Corte, em 1808. 

(Caio Prado Júnior. Evolução política do Brasil – 
Colônia e Império, 1972.) 

 
O texto permite afirmar que 

 
a) é possível tomar a quebra do pacto colonial, 

expressa na abertura dos portos às nações 
amigas, como marco da independência. 

b) os fatos e as datas não são considerados 
importantes pelos historiadores, aspecto criticado 
pelo autor do texto. 
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c) houve várias disputas em torno do processo de 
independência e cada grupo tentou fazer valer 
seus interesses específicos. 

d) a transferência da Corte, quando confrontada 
com o processo de independência, constitui-se 
num episódio histórico menor. 

e) o desprezo pela cronologia é apontado como uma 
das causas das disputas em torno da 
independência do Brasil. 

 
119 - (UFV MG/2011)    

Assim Nelson Schapochnick descreve o estilo de vida no 
Rio de Janeiro na primeira década do século XX: 

 
Os tais “melhoramentos” pretendiam extirpar aqueles 
traços que destoavam do projeto de transformar a 
capital da República numa “Europa possível”. A 
condenação dos hábitos e costumes ligados pela 
memória quer à velha sociedade imperial quer às 
tradições populares, deveriam dar lugar a um novo 
padrão de sociabilidade burguês emoldurado num 
cenário suntuoso. 

(SCHAPOCHNICK, Nelson. Cartões postais, álbuns de 
família e ícones da intimidade. In:  

SEVCENKO, N. (Org.). História da Vida Privada no 
Brasil. São Paulo:  

Companhia das Letras, 1998. v. 3, p. 439.) 
 

A partir desta descrição, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

 
a) A República Velha proporcionou uma intensa 

relação comercial com a Europa, importando o 
espírito da Belle Époque francesa. 

b) A balança comercial favorável permitiu a 
fabricação no país de diversos produtos antes 
considerados supérfluos pelas elites nacionais. 

c) A expansão ferroviária no país permitiu a entrada 
de capitais estrangeiros nas regiões onde a 
produção era direcionada à exportação. 

d) A Belle Époque francesa foi representada no Brasil 
pelas reformas urbanas em várias capitais do país, 
salientando-se a abertura dos Jardins Públicos. 

 
120 - (UFV MG/2011)    

No século XVIII e início do século XIX, a insatisfação com 
as metrópoles gerou uma sequência de 
acontecimentos dirigidos à libertação das antigas 
colônias. Sobre esse contexto, é INCORRETO afirmar 
que: 

 
a) no Brasil joanino, a autonomia da indústria local 

era fomentada por regulamentos assinados entre 
Portugal e Grã-Bretanha. 

b) nos Estados Unidos, as diferenças entre a 
colonização do norte e do sul provocaram uma 
cisão entre as forças locais em favor da 
independência. 

c) a exploração das colônias sul-americanas se valia 
da manutenção de uma economia mercantilista, 
enquanto que nas metrópoles se propagava o 
capitalismo industrial. 

d) nas colônias, a defesa dos mercados livres ia de 
encontro às políticas comerciais das metrópoles, 
que defendiam o monopólio. 

 
121 - (FGV/2012)    

Leia a entrevista. 
 

     FOLHA – Estamos vivendo um momento de novas 
interpretações em relação ao período imperial? 
     MAXWELL – (...) o movimento de independência da 
década de 1820 não aconteceu no Brasil, mas em 
Portugal. Foram os portugueses que não quiseram ser 
dominados por uma monarquia baseada na América. 

 
     Com a rejeição da dominação brasileira, eles 
atraíram muitos dos problemas de fragmentação, 
guerras civis e descontinuidade que são parecidos com 
aqueles que estavam acontecendo na América 
espanhola. 
     É sempre importante, ao pensar a história do Brasil, 
considerar que ela não se encaixa em interpretações 
convencionais. É sempre necessário pensar um pouco 
de forma contrafactual, porque a história brasileira não 
segue a mesma trajetória de outras histórias das 
Américas. O rei estava aqui, a revolução liberal estava 
lá. A continuidade estava aqui, a descontinuidade 
estava lá. 
     Acho que isto explica muito das coisas que 
aconteceram depois no Brasil, no século 19. 

(Marcos Strecker, Para Maxwell, país não permite leituras 
convencionais. 

Folha de S.Paulo, 25.11.2007) 
 

“A história brasileira não segue a mesma trajetória de 
outras histórias das Américas”, pois 

 
a) em 1824 foi promulgada a primeira constituição 

do Brasil, caracterizada pela divisão e autonomia 
dos três poderes e por uma legislação social 
avançada para os padrões da época, pois garantia 
o direito de voto a todos os brasileiros. 

b) com a grave crise estrutural que atingiu as 
atividades produtivas da Europa no início do 
século XIX, restou ao Brasil um papel relevante no 
processo de recuperação das bases econômicas 
industriais, com o fornecimento de algodão, 
tabaco e açúcar. 

c) os princípios e as práticas liberais do príncipe-
regente Dom Pedro se chocavam com o 
conservadorismo das elites coloniais do centro-
sul, defensoras de restrições mercantilistas com o 
intuito de conter a ganância britânica pela riqueza 
brasileira. 

d) com as invasões napoleônicas, desorganizaram-se 
os contatos entre a metrópole espanhola e seus 
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espaços coloniais na América, situação diversa da 
verificada em relação ao Brasil, que abrigou a 
Corte portuguesa. 

e) a elite colonial nordestina – voltada para o 
mercado interno, defensora do centralismo 
político-administrativo e da abolição da 
escravatura – apostava na liderança e na 
continuidade no Brasil de Dom João VI para a 
efetivação desse projeto histórico. 

 
122 - (FUVEST SP/2012)    

Fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas 
inglesas, tais como celeiros e armazéns não diferentes 
do que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, 
de secos e molhados, mas, em geral, os ingleses aqui 
vendem suas mercadorias em grosso a retalhistas 
nativos ou franceses. (...) As ruas estão, em geral, 
repletas de mercadorias inglesas. A cada porta as 
palavras Superfino de Londres saltam aos olhos: 
algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, 
acima de tudo, ferragens de Birmingham, podem-se 
obter um pouco mais caro do que em nossa terra nas 
lojas do Brasil. 

Maria Graham. Diário de uma viagem ao Brasil. 
São Paulo, Edusp, 1990, p. 230 

(publicado originalmente em 1824). Adaptado. 
 

Esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-
se à sua estada no Rio de Janeiro em 1822 e foi escrito 
em 21 de janeiro deste mesmo ano. Essas anotações 
mostram alguns efeitos 

 
a) do Ato de Navegação, de 1651, que retirou da 

Inglaterra o controle militar e comercial dos mares 
do norte, mas permitiu sua interferência nas 
colônias ultramarinas do sul. 

b) do Tratado de Methuen, de 1703, que 
estabeleceu a troca regular de produtos 
portugueses por mercadorias de outros países 
europeus, que seriam também distribuídas nas 
colônias. 

c) da abertura dos portos do Brasil às nações amigas, 
decretada por D. João em 1808, após a chegada 
da família real portuguesa à América. 

d) do Tratado de Comércio e Navegação, de 1810, 
que deu início à exportação de produtos do Brasil 
para a Inglaterra e eliminou a concorrência 
hispanoamericana. 

e) da ação expansionista inglesa sobre a América do 
Sul, gradualmente anexada ao Império Britânico, 
após sua vitória sobre as tropas napoleônicas, em 
1815. 

 
123 - (UEM PR/2012)    

No início do século XIX, em razão das guerras 
napoleônicas, a Corte Portuguesa transfere-se para o 
Rio de Janeiro. A colônia portuguesa na América torna-
se a sede da Corte. A esse respeito, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. Ao chegar ao Rio de Janeiro, o rei de Portugal 

realiza uma série de reformas administrativas e 
culturais para adaptar a cidade às necessidades da 
vida cortesã. 

02. Nesse período, o Brasil recebe uma grande 
influência da cultura europeia, sobretudo, após a 
chegada da missão artística francesa. 

04. Nesse período, Jean Baptiste Debret documentou, 
em seus desenhos e aquarelas, dentre outros 
temas, cenas da sociedade do Rio de Janeiro, os 
usos e costumes dos habitantes da colônia. 

08. Na arquitetura, a missão artística francesa 
desenvolveu o estilo neoclássico, abandonando os 
princípios barrocos. 

16. Com o final do período joanino e o retorno da 
missão artística francesa à Europa, cessou, no 
Brasil, a influência cultural francesa e se iniciou o 
movimento modernista brasileiro. 

 
124 - (PUC RJ/2012)    

No curto período que vai de 1776 ao fim do primeiro 
quartel do século XIX, surgiram neste lado do Atlântico 
estados-nação, em sua maioria repúblicas, mas 
também monarquias constitucionais. 

 
Assinale a afirmação que NÃO EXEMPLIFICA esse 
processo. 

 
a) A independência das 13 colônias inglesas 

representou a primeira grande quebra no mundo 
colonial do Antigo Regime, e suas declarações 
chegaram a inspirar experiências similares entre 
os colonos hispano-americanos. 

b) O Bloqueio Continental e a ocupação da península 
ibérica por Napoleão foram o principal estopim 
para o início da rápida desagregação dos dois 
maiores impérios atlânticos, o espanhol e o 
português. 

c) A vinda de D. João VI para o Brasil permitiu uma 
sobrevida ao Império português. O antigo regime 
aqui sobreviveria até o final do século XIX, como 
bem demonstrou a continuação da monarquia e 
da escravidão. 

d) Os quatro principais vice-reinos da América 
espanhola fragmentaram-se rapidamente e, após 
um longo período de guerras internas, chegou-se 
à metade do século com cerca de 17 novos 
estados soberanos. 

e) Nem todo o hemisfério escapou do jugo colonial 
europeu à época. No Caribe, por exemplo, Cuba 
continuou ligada à Espanha até 1898, e o Domínio 
do Canadá, criado em 1867, à Confederação das 
Colônias Britânicas da América do Norte. 

 
125 - (UEM PR/2013)    

Sobre a vinda da Corte portuguesa e sua permanência 
no Brasil no início do século XIX, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
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01. A Missão Artística Francesa, promovida pela 

Coroa Portuguesa, influenciou o ambiente cultural 
brasileiro e introduziu nas artes plásticas o 
neoclassicismo, movimento artístico que se 
inspirava na arte grecoromana. 

02. Com a vinda da Corte, ocorreu um processo de 
urbanização; e o Brasil, até então um país agrário, 
com a maioria da população exercendo atividades 
agrícolas, tornou-se um país caracterizadamente 
urbano. 

04. A vinda da Corte portuguesa e a transposição dos 
principais órgãos do Estado metropolitano 
tornaram o Brasil a sede do Império Português. 

08. A vinda da Corte decorreu das Guerras 
Napoleônicas e criou condições para a abertura 
dos portos brasileiros às “nações amigas” em 
1808. 

16. A presença da corte portuguesa promoveu uma 
maior autonomia e contribuiu decisivamente para 
o processo que conduziu o Brasil à independência. 

 
126 - (FMABC SP/2013)    

"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 
(…).Que não só os meus vassalos, mas também os 
sobreditos estrangeiros possam exportar para os 
Portos, que bem lhes parecer a benefício do comércio e 
agricultura, que tanto desejo promover, todos e 
quaisquer gêneros e produtos coloniais, à exceção do 
Pau-Brasil, ou outros notoriamente estancados, 
pagando por saída os mesmos direitos já estabelecidos 
nas respectivas Capitanias (…)." 

Príncipe D. João, 28/1/1808. Citado por Ilmar Rohloff de 
Mattos e Luis 

Affonso Seigneur de Albuquerque. Independência ou 
morte. A  

emancipação politica do Brasil. São Paulo: Atual, 1991, 
p. 16-17. 

 
O documento indica a abertura dos portos brasileiros, 
em 1808. Podemos afirmar que 

 
a) tal decisão provocou forte dependência 

econômica brasileira em relação aos Estados 
Unidos, que passaram a dominar o comércio nas 
Américas. 

b) entre as “Potências que se conservam em paz e 
harmonia com a minha leal Coroa”, é possível 
incluir a Inglaterra e a França. 

c) tal decisão desagradou aos países aliados de 
Portugal, que preferiam contar com a 
intermediação da metrópole. 

d) entre os “estrangeiros” que podem “exportar para 
os Portos”, é possível incluir os navegantes 
espanhóis e italianos. 

e) tal decisão eliminou o exclusivo metropolitano, 
que regulara as relações comerciais entre 
metrópole e colônia. 

 
127 - (UFPE/2013)    

Paulo Santos, em seu romance histórico intitulado A 
noiva da Revolução, escreve: “Eu já caíra no meio de 
vários mata-marinheiros, o esporte mais popular dos 
pernambucanos, mas eles não passavam de 
escaramuças de rua: era um galego apanhando aqui, 
outro tomando um trompaço acolá, um terceiro 
levando uma carreira, um grupo deles se armando de 
cacetes e devolvendo as gentilezas, uns balanços de vez 
em quando, a tropa descendo o pau na rafameia (...)”. 
(p. 56). O referido romance tem como cenário o 
Pernambuco da Revolução de 1817. Sobre essa 
Revolução, analise as proposições abaixo. 

 
00. Foi caracterizada por um profundo sentimento 

antilusitano e intensa participação política do 
clero local, chegando, por isso, a ser também 
conhecida como “Revolução dos Padres”.  

01. Organizada após instituição da derrama do ouro, 
não foi deflagrada, entre outros fatores, por ter 
sido delatada às autoridades portuguesas por um 
de seus adeptos.  

02. Foi um movimento representativo dos conflitos 
entre olindenses e recifenses na busca pela 
hegemonia política no Nordeste.  

03. Diversamente dos outros eventos que a 
precederam, somente ele rompeu efetivamente 
com a monarquia e seus valores.  

04. Foi um conflito cuja feição política representou a 
disputa de poder entre Liberais e Conservadores, 
em Pernambuco.  

 
128 - (FM Petrópolis RJ/2013)    

Jean Baptiste Debret , pintor e autor do livro Viagem 
pitoresca ao Brasil, foi um dos ilustres integrantes da 
missão francesa que esteve no Brasil, no século XIX, 
evidenciando a retomada do tradicional vínculo cultural 
do país com a França, por meio de medidas oficiais. 

 
Essa missão representou um dos vetores de 
transformação cultural decorrentes da(o) 

  
a) decisão política de emancipação do Brasil, tomada 

por D. Pedro I 
b) movimentação política favorável à instauração da 

república 
c) promoção do meio artístico e intelectual por D. 

Pedro II 
d) transferência da Corte real portuguesa para o 

Brasil 
e) fortalecimento do pacto colonial vigente por D. 

João VI 
 
129 - (PUC MG/2013)    
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Histórias de príncipes e princesas sempre aguçaram o 
imaginário das pessoas, independentemente da idade. 
Histórias imaginárias que possuem a vida na Corte 
como centro da narrativa apresentadas nos  contos de 
fadas ou baseadas em acontecimentos históricos têm 
suas representações registradas em livros, no cinema e 
também nas séries de TV. O historiador Peter Burke 
define Corte como o local onde estava o príncipe, mas 
também como o grupo de pessoas que fazem parte da 
“família” de um soberano ou de qualquer pessoa. 

 
Tomando como base seus conhecimentos históricos, a 
vida na Corte está associada: 

 
a) à permanência de uma cultura medieval que 

valoriza os cavaleiros na guarda real, indicando o 
papel militar do Estado moderno, onde os nobres 
são fundamentais para garantir a sobrevivência do 
Rei. 

b) ao Absolutismo, como fenômeno histórico, 
indicando fortalecimento da figura do soberano 
ao mesmo tempo em que subordina a nobreza 
numa aliança que lhe assegura a permanência de 
privilégios. 

c) ao Renascimento cultural que destaca a Corte de 
seu espaço tradicionalmente político, para torná-
la vinculada a limitado espaço na cultura marcado 
pelo das artes e pelas letras. 

d) à Reforma Religiosa que reorganiza os princípios 
da conduta social, de uma forma mais flexível, 
permitindo assim a valorização do indivíduo 
cortesão como aquele capaz de aconselhamento 
moral do soberano. 

 
130 - (UEFS BA/2013)    

Após turbulenta travessia transatlântica, sob a escolta 
da marinha britânica, a Família Real, no porto, sentia-
se mais segura! Afinal, descortinavase diante dos seus 
olhos uma cidade possuidora de uma vista magnífica. 
Por enquanto, ela escondia seus encantos e 
desencantos, melhor percebidos nos trinta e cinco dias 
que se seguiram. (ANDRADE. 2008, p, 57). 

ANDRADE, M.J. Sylvia Menezes de Athaide (org.). A 
Bahia na época de D. João: a chegada da Corte 
portuguesa. 1808. Salvador: Museu de Arte da 

Bahia: Solisluna Design e Editora, 2008. 
 

A convivência entre a marinha britânica, a Família Real 
portuguesa e o porto de Salvador, no início do século 
XIX, como indicado no texto, resultava da 

 
a) liberdade de comércio com todas as nações, que 

existia no Brasil desde o início da colonização, no 
século XVI. 

b) turbulência na política europeia, quando a França 
napoleônica entrou em conflito comercial e 
político com a Inglaterra e Portugal. 

c) dominação inglesa sobre Portugal, que impedia o 
comércio baiano de exportar seus produtos para 
outras regiões da Europa. 

d) decisão da Corte portuguesa de permanecer na 
Bahia, que seria elevada à condição de Capital do 
Reino Unido a Portugal. 

e) pobreza da cidade do Salvador, que levou a 
Família Real a promover investimentos no seu 
desenvolvimento urbano, com o objetivo de 
transformá-la no principal porto de exportação 
dos produtos coloniais. 

 
131 - (UEG GO/2013)    

Observe a gravura a seguir. 
 

 
Jean Baptiste Debret. Palácio de São Cristóvão, In.  

Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Vol. 3, 1839. 
Disponível em: 

<http://bndigital.bn.br/redememoria/missfrancesa.ht
ml>. Acesso em: 11 mar. 2013. 

 
O início do século XIX foi marcado pela transferência da 
família real portuguesa para o Brasil, em fuga do 
conflito entre a França napoleônica e a Inglaterra. A 
presença da corte no Rio de Janeiro fez surgir a 
necessidade de novas intervenções na cidade, 
direcionando a antiga colônia para uma modernização 
segundo padrões europeus. Para concretizar tal 
objetivo, em 1816, foram trazidos artistas de profissão, 
dentro de um conjunto de ações que ficou conhecido 
como Missão Francesa. As obras de arte produzidas 
nesse período, como a gravura acima, caracterizam-se 
pelo ideal 

 
a) neogótico, contemplado pela religiosidade e 

grandiosidade arquitetônica.  
b) neoclássico, representado pela objetividade na 

temática e racionalismo na composição formal.  
c) barroco, observado pela dramaticidade da 

composição formal e dicotomia temática.  
d) renascentista, notado pela composição formal 

racional e temática religiosa.  
 
132 - (UEM PR/2013)    

No início do século XIX, a Corte de Portugal, fugindo das 
guerras napoleônicas, chega ao Brasil. Instalada no Rio 
de Janeiro, a Coroa realizou uma série de reformas e 
promoveu a vinda de uma Missão Artística Francesa. A 
esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. A Missão Artística Francesa desenvolveu o estilo 

Neoclássico, abandonando os princípios barrocos. 
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02. A influência da Missão Artística Francesa sobre a 
cultura brasileira foi efêmera e não teve grande 
significado, pois se limitou à pintura. 

04. O grupo de artistas que compunha a Missão 
Artística Francesa organizou a Escola Real de 
Ciências, Artes e Ofícios que, posteriormente, deu 
origem à Academia Imperial de Belas Artes. 

08. Na pintura, o principal expoente foi Franz Prost 
que, em seus trabalhos, retratou o cotidiano das 
principais cidades do Nordeste brasileiro. 

16. Além dos artistas da Missão Francesa, outros 
pintores europeus vieram para o Brasil no século 
XIX. 

 
133 - (UEM PR/2013)    

Nos dias atuais, há, no Brasil, uma preponderância da 
população urbana sobre os habitantes do meio rural. A 
respeito da dinâmica populacional do Brasil ao longo da 
história, que redundou nessa situação, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. Foi somente ao longo do século XIX que ocorreu 

uma predominância da população urbana sobre a 
população rural, no Brasil; até então, a população 
rural superava em número a população urbana. 

02. O êxodo rural, isto é, a transferência maciça da 
população urbana para o meio rural foi intenso no 
Nordeste brasileiro, após a expulsão dos 
holandeses, nos anos de 1640. 

04. Ao longo dos séculos XVI e XVII, as principais 
atividades econômicas realizadas no Brasil eram 
rurais e a vida social era polarizada pelo campo. 

08. No século XVIII, formou-se, nas regiões 
mineradoras, principalmente nas Minas Gerais, 
uma sociedade predominantemente urbana, com 
as cidades polarizando a vida social. 

16. No início do século XIX, a chegada da Corte 
portuguesa ao Brasil e sua instalação no Rio de 
Janeiro provocaram grandes alterações na vida 
daquela cidade e agravaram suas carências de 
infraestrutura, como moradia, abastecimento de 
água e saneamento. 

 
134 - (UNIFOR CE/2013)    

Em 16/05/2013, o Senado Federal aprovou a medida 
provisória 595/2012, conhecida como “MP dos Portos”, 
que estabelece um novo marco regulatório para o setor 
portuário no Brasil. A primeira lei relacionada à 
regulamentação dos portos no Brasil foi uma carta 
régia assinada por D. João VI, em 25/01/1808, 
instituindo a “abertura dos portos às nações amigas”. 

 
Sobre esta abertura é CORRETO afirmar que 
 
a) os países mais beneficiados com a medida foram 

França, Espanha e Holanda, que não mais 
necessitaram recorrer ao contrabando para 
comercializar com o Brasil. 

b) o Brasil estava apenas cedendo a pressões de 
Napoleão Bonaparte e oferecendo reciprocidade 
a medidas idênticas adotadas por vários países 
europeus. 

c) deu origem ao “Pacto Colonial”, segundo o qual 
todos os produtos comercializados com o Brasil 
deveriam passar pelas alfândegas em Portugal. 

d) privilegiou de tal maneira a Inglaterra que nem 
mesmo os comerciantes portugueses conseguiam 
competir com os produtos ingleses. 

e) proporcionou ao Brasil uma considerável elevação 
na sua principal fonte de renda, mediante a 
tributação abusiva dos produtos importados da 
Inglaterra. 

 
135 - (UEFS BA/2013)    

Em 1820, a população portuguesa, liderada pela 
burguesia, se revoltou e exigiu que as tropas inglesas 
[...] saíssem do país. Foi convocada uma Assembleia 
Constituinte. Era a Revolução Liberal do Porto, 
movimento também chamado do Vintismo. Estava 
sendo derrubado o absolutismo. O rei poderia 
continuar sendo o mesmo, D. João VI, mas agora ele 
teria que obedecer à Constituição elaborada pelas 
Cortes (Parlamento), que eram controladas pela 
burguesia. (SCHMIDT, 2005, p. 321). 

 
O “Vintismo” apresentava um nítido conteúdo 
antibrasileiro, porque, dentre suas exigências, 

 
a) proibia a participação de representantes 

brasileiros estabelecidos na Colônia nos trabalhos 
do novo Parlamento português (as Cortes 
portuguesas). 

b) se aliava aos ingleses, para anular as conquistas 
políticas e administrativas alcançadas pelo Brasil, 
após a transferência da Corte, em 1808. 

c) estabelecia a recolonização do Brasil, que 
implicava a anulação da abertura dos portos e na 
retomada do controle administrativo brasileiro. 

d) instalava a censura da imprensa no Brasil, 
fechando os jornais que circulavam nas áreas 
urbanas e que faziam críticas à política das Cortes 
portuguesas. 

e) impôs as tarifas Alves Branco, que elevaram 
consideravelmente os impostos sobre as 
mercadorias exportadas pelo Brasil, 
especialmente o cacau e a borracha. 

 
136 - (UNISA SP/2014)    

Examine a tabela. 
 

Movimento comercial, 1796-1811 
Portugal – Colônias: exportação (da metrópole para as 

colônias) 
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5003.479.940$1811

0633.811.220$1810

5163.911.194$1809

5121.694.187$1808

$74110.348.6021807

$55411.313.3131806

$14712.245.0191805

$51914.905.9601804

$92212.741.3081803

$17512.800.3131802

$14813.133.5421801

$81713.521.1101800

$48320.458.6081799

$67512.418.6541798

4069.651.734$1797

7137.527.648$1796

ExportaçãoAno

 

(Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise do antigo 
sistema colonial:1777-1808, 1986.) 

 
A queda acentuada das exportações de Portugal para 
as áreas coloniais foi resultado 

 
a) da vinda da família real portuguesa para o Brasil e 

do decreto de Abertura dos Portos. 
b) do Tratado de Methuen firmado com a Inglaterra 

para a comercialização de tecidos e vinhos. 
c) da autorização dada por Dom João para a 

instalação de manufaturas no Brasil. 
d) da exclusividade colonial, em que as colônias só 

poderiam comercializar diretamente com sua 
metrópole. 

e) das guerras de independência que tiveram início 
em várias colônias portuguesas. 

 
137 - (Mackenzie SP/2014)    

Leia o relato de Tollenare, um viajante europeu que 
esteve em Recife em fins de 1816. 

 
“Entre eles (os escravos) veem-se homens cuja 
fisionomia é ainda altiva ou feroz: dir-se-ia que, 
mordendo o freio a tremer, cogitam os meios de se 
libertarem, mas isto não passa, talvez, de uma ilusão, 
porquanto não se percebe precaução alguma tomada 
contra as tentativas que possam fazer; todos não têm 
este aspecto inquietador. Vi negros muito calmos e 
muito submissos [...]”. 

Citado em: Jaime Rodrigues. O infame comércio. 
Campinas: Editora da UNICAMP, 2000, p.51 

 
Após a análise do trecho, assinale a alternativa correta. 

 
a) O medo de uma possível revolta de escravos está 

explícito no trecho, por isso a preocupação, das 
autoridades, em reprimir os escravos “ferozes” e 
os “inquietos”. 

b) É demonstrada a preocupação, por parte dos 
europeus, com o comércio de escravos realizado 
em Recife, daí as medidas tomadas a favor da 
extinção da escravidão no ano referido. 

c) O viajante, impressionado com os maus-tratos 
sofridos pelos escravos, relata sua preocupação 
com as relações entre senhores e escravos, 
defendendo o fim do tráfico. 

d) Sob uma perspectiva geral, o trecho não guarda 
relação com as impressões causadas, entre os 
europeus, do comércio escravo no Brasil. Relatos 
como esses são raros de encontrar. 

e) A dicotomia “feroz” e “submissos” parte de uma 
ótica senhorial da escravidão. O primeiro é, antes 
de tudo, revoltado ou inquieto porque não aceita 
sua condição. 

 
138 - (UECE/2014)    

Como se sabe, o futuro rei D. Joao VI, então Príncipe 
Regente, pressionado por Napoleão Bonaparte, 
resolveu transferir a sede da monarquia portuguesa 
para o Brasil. Atente às seguintes afirmações a esse 
respeito. 

 
I. Foi uma solução ousada e inédita entre os países 

colonialistas, mas a ideia não era nova, tendo sido 
várias vezes aventada, quando as dificuldades do 
reino português levavam às comparações entre a 
sua fragilidade e as potencialidades da colônia 
americana. 
 

II. Longe dos conflitos que grassavam nos países 
europeus naquele momento, o Brasil 
representava a possibilidade de concretizar 
anseios longamente acalentados, como por 
exemplo, conservar o estado monárquico 
absolutista. 

III. O período em que o Brasil foi sede da monarquia 
portuguesa foi marcado por realizações 
econômicas e aumento populacional, além de ter 
possibilitado ao Brasil ser elevado à categoria de 
Reino Unido ao de Portugal e Algarves. 

 
Está correto o que se afirma em 

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

 
139 - (UNESP SP/2014)    

A transformação do Rio de Janeiro em corte real 
começou apenas dois meses antes da chegada do 
príncipe regente, quando notícias do exílio real – tão 
“agradáveis” quanto “chocantes”, cheias de “sustos e 
alegrias” – foram recebidas. Entretanto, como 
descobriram os residentes da cidade, os preparativos 
iniciais para acomodar Dom João e os exilados 
marcaram apenas o começo da transformação do Rio 
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de Janeiro em corte real, pois o projeto de construir uma 
“nova cidade” e capital imperial perdurou por todo o 
reinado brasileiro do príncipe regente. Construir uma 
corte real significava construir uma cidade ideal; uma 
cidade na qual tanto a arquitetura mundana como a 
monumental, juntamente com as práticas sociais e 
culturais dos seus residentes, projetassem uma imagem 
inequivocamente poderosa e virtuosa da autoridade e 
do governo reais. 

(Kirsten Schultz. Versalhes tropical, 2008. Adaptado.) 
 

Explique o principal motivo da transferência da Corte 
portuguesa para o Brasil, em 1808, e indique duas 
mudanças importantes por que o Rio de Janeiro passou 
para receber e abrigar a família real. 

 
140 - (Unievangélica GO/2014)    

Em janeiro de 1808, a família real e toda a corte 
portuguesa desembarcaram no Brasil. Era a primeira 
vez que uma corte europeia se transferia. Com a 
mudança, o Rio de Janeiro tornou-se sede do Império 
português e passou a fazer parte dos roteiros de 
viagens de estudos dos naturalistas, cientistas e artistas 
europeus, curiosos por conhecer as novas terras, o que 
era proibido antes da vinda da família real. 

 
Sobre as mudanças e inovações causadas pela chegada 
da família real ao Brasil, verifica-se que 

 
a) para receber a corte portuguesa, com 

aproximadamente dez mil pessoas, arquitetos 
prepararam casas e edifícios de até três pisos no 
centro do Rio de Janeiro, no estilo Art Nouveau, 
estilo decorativo bastante em moda na França  

b) a partir de 1820, a pesquisa científica ganhou 
força no Brasil, já que na área da saúde adotaram-
se medidas curativas apoiadas nas técnicas 
europeias, como ventosas, sangrias e remédios 
vomitivos e certas substâncias utilizadas pelos 
índios ganharam credibilidade. 

c) junto com o naturalista Sainte-Hilare, que esteve 
no Brasil no período de 1816-1822, vieram 
professores, artesãos e artistas franceses, que se 
adaptaram e se fixaram no país e não mais 
retornaram à Europa. 

d) as mudanças trazidas pela corte portuguesa 
restringiram-se apenas aos âmbitos político e 
econômico, não interferindo na educação ou nos 
costumes da colônia. 

 
141 - (PUC MG/2014)    

Observe os quadrinhos retirados da obra D. João 
Carioca: a Corte portuguesa chega ao Brasil (1808-
1821). 

 

 
(Fonte: SCHWARCZ, Lilia Moritz, SPACCA. D. João Carioca 

: a corte portuguesa chega ao Brasil (1808- 1821). São 
Paulo: Cia das Letras, 2007, p. 33.) 

 
A charge evidencia a cerimônia do Beija-mão 
introduzida com a chegada da família real portuguesa 
ao Rio de Janeiro. A insatisfação da Corte portuguesa 
no Brasil encontra-se associada: 

 
a) às condições de moradia e saneamento no Rio de 

Janeiro, que não haviam sido incorporadas pela 
administração, pela infraestrutura urbana e ainda 
pela população na América portuguesa. 

b) às dificuldades com a justiça, comuns aos 
habitantes da América portuguesa, pela ausência 
de um sistema jurídico e legal que legitimasse as 
normas, os crimes e que só passou a existir com a 
presença do imperador. 

c) ao fato de que a visitação do imperador misturava 
todos os habitantes da Colônia, independente de 
sua posição social, econômica, de seu 
pertencimento à Corte ou até mesmo de sua 
ligação com D. João VI. 

d) ao momento vivenciado pelo Brasil colonial na sua 
transição para império luso-brasileiro. A 
aristocracia local esperava mudanças e ascensão 
social, mas o imperador mantinha tudo como 
estava antes da sua chegada. 

 
142 - (ENEM/2010)    

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 
manufaturas e a indústria, sou servido abolir e revogar 
toda e qualquer proibição que haja a este respeito no 
Estado do Brasil. 

Alvará de liberdade para as indústrias (1º de Abril de 1808). 
In Bonavides, P.; Amaral, R. Textos políticos da História do 

Brasil. Vol. 1. Brasília: Senado Federal, 2002 (adaptado). 
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O projeto industrializante de D. João, conforme 
expresso no alvará, não se concretizou. Que 
características desse período explicam esse fato? 

 
a) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o 

fechamento das manufaturas portuguesas. 
b) A dependência portuguesa da Inglaterra e o 

predomínio industrial inglês sobre suas redes de 
comércio. 

c) A desconfiança da burguesia industrial colonial 
diante da chegada da família real portuguesa. 

d) O confronto entre a França e a Inglaterra e a 
posição dúbia assumida por Portugal no comércio 
internacional. 

e) O atraso industrial da colônia provocado pela 
perda de mercados para as indústrias 
portuguesas. 

 
143 - (ENEM/2010)    

Em 2008 foram comemorados os 200 anos da mudança 
da família real portuguesa para o Brasil, onde foi 
instalada a sede do reino. Uma sequência de eventos 
importantes ocorreu no período 1808-1821, durante os 
13 anos em que D. João VI e a família real portuguesa 
permaneceram no Brasil. 

 
Entre esses eventos, destacam-se os seguintes: 

 

 Bahia – 1808: Parada do navio que trazia a família 
real portuguesa para o Brasil, sob a proteção da 
marinha britânica, fugindo de um possível ataque 
de Napoleão. 

 Rio de Janeiro – 1808: desembarque da família 
real portuguesa na cidade onde residiriam 
durante sua permanência no Brasil. 

 Salvador – 1810: D. João VI assina a carta régia de 
abertura dos portos ao comércio de todas as 
nações amigas, ato antecipadamente negociado 
com a Inglaterra em troca da escolta dada à 
esquadra portuguesa. 

 Rio de Janeiro – 1816: D. João VI torna-se rei do 
Brasil e de Portugal, devido à morte de sua mãe, 
D. Maria I. 

 Pernambuco – 1817: As tropas de D. João VI 
sufocam a revolução republicana. 

GOMES. L. 1808: como uma rainha louca, um príncipe 
medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e 
mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: 

Editora Planeta, 2007 (adaptado) 
 

Uma das consequências desses eventos foi 
 

a) a decadência do império britânico, em razão do 
contrabando de produtos ingleses através dos 
portos brasileiros. 

b) o fim do comércio de escravos no Brasil, porque a 
Inglaterra decretara, em 1806, a proibição do 
tráfico de escravos em seus domínios. 

c) a conquista da região do rio da Prata em represália 
à aliança entre a Espanha e a França de Napoleão. 

d) a abertura de estradas, que permitiu o 
rompimento do isolamento que vigorava entre as 
províncias do país, o que dificultava a 
comunicação antes de 1808. 

e) o grande desenvolvimento econômico de Portugal 
após a vinda de D. João VI para o Brasil, uma vez 
que cessaram as despesas de manutenção do rei 
e de sua família. 

 
144 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

O certo é que se os marcos cronológicos com que os 
historiadores assinalam a evolução social e política dos 
povos se não estribassem unicamente nos caracteres 
externos e formais dos fatos, mas refletissem a sua 
significação íntima, a independência brasileira seria 
antedatada de quatorze anos (…). 

(Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil – Colônia e 
Império) 

 
De acordo com o autor, a independência poderia ser 
antedatada porque 

 
a) a abertura dos portos, com a instalação da Corte 

no Brasil, acabou com o monopólio de comércio, 
elemento principal do Pacto Colonial. 

b) a elevação do Brasil a Reino Unido, como sede do 
governo, eliminou a influência portuguesa sobre 
as estruturas administrativas. 

c) o príncipe regente D. Pedro defendia, na verdade, 
os interesses da burguesia mercantil lusitana e 
não os da elite fundiária brasileira. 

d) o fato conhecido como Grito do Ipiranga foi uma 
trama da aristocracia rural, que desejava apoiar a 
política das Cortes portuguesas. 

e) o rompimento definitivo com a dominação 
portuguesa ocorreu quando D. João VI concedeu 
vantagens comerciais à Inglaterra. 

 
145 - (FM Petrópolis RJ/2015)    

A mudança da corte para o Brasil era um plano muito 
antigo em Portugal, mas em 1807 o príncipe regente 
não tinha escolha: ou fugia ou muito provavelmente 
seria preso e deposto por Napoleão Bonaparte, como 
aconteceu alguns meses mais tarde com a monarquia 
espanhola. 
GOMES, L. 1808: Como uma rainha louca, um príncipe 

medroso e uma  
corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a 

História de Portugal e do 
 Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007. p. 16-17. 

 
A decisão de transferir a Corte portuguesa para o Brasil, 
em 1807, significou a derrota de grupos francófilos da 
burocracia estatal lusa, que defendiam a adesão ao 
Bloqueio Continental de Napoleão Bonaparte. O 
príncipe regente do Império Português tinha um bom 
motivo para descartar tal opção: o exemplo do que 
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acontecera a outro país europeu que tinha 
considerado, meses antes, a possibilidade de ceder às 
pressões francesas. 

 
Que exemplo foi esse? 

 
a) A ocupação militar da Prússia por tropas sob o 

comando de oficial britânico 
b) O apoio britânico à Declaração de independência 

de Buenos Aires 
c) A substituição do monarca espanhol por um 

parente de Napoleão 
d) A derrota militar das tropas austríacas pelo 

Exército francês 
e) O bombardeio da capital dinamarquesa por navios 

ingleses 
 
146 - (IFGO/2015)    

Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa 
cousa em matéria de edificação da cidade. A topografia 
do local, caprichosamente montuosa, influiu decerto 
para tal aspecto, mais influíram, porém, os azares das 
construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, 
mais sem plano qualquer, pode ser imaginado. (...) Há 
casas de todos os gostos e construídas de todas as 
formas. Vaise por uma rua a ver um correr de chalets, 
de porta e janela, parede de frontal, humildes e 
acanhados, de repente se nos depara uma casa 
burguesa, dessas de compoteiras de cimalha 
rendilhada, a se erguer sobre um porão alto com 
mezaninos gradeados. Passada essa surpresa, olha-se 
acolá e dá-se com uma choupana de pau a pique, 
coberta de zinco ou mesmo palha, em torno do qual 
formiga uma população. 

Lima Barreto, “Triste fim de Policarpo Quaresma”, 1915. 
 

Para além de uma mera ocupação do espaço, os 
processos de urbanização e formação das cidades estão 
ligados a relações de poder e sociabilidades que nos 
permitem pensar nossa própria história. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
 
a) Mesmo que fale sobre o seu próprio tempo, a 

literatura não pode ser tratada como uma fonte 
histórica. 

b) O texto nos permite dizer que a ocupação urbana 
do Rio de Janeiro só aconteceu a partir do século 
XIX. 

c) O traço irregular dos subúrbios cariocas foi uma 
das razões para que, ainda na primeira metade do 
século XX, fosse realizada a transferência da 
capital para Brasília. 

d) O contexto retratado na obra remonta à 
favelização do Rio de Janeiro, que fora combatida 
pelas reformas do prefeito Pereira Passos (1902-
1906). 

e) O surgimento de construções mais sofisticadas na 
cidade do Rio de Janeiro pode ser relacionado com 

a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, 
ocorrida em 1808. 

 
147 - (IFSC/2015)    

Em 1806 o Imperador francês Napoleão Bonaparte 
anunciou o Bloqueio Continental à Inglaterra, 
estabelecendo que nenhum país europeu poderia 
comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, 
pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e 
apoiado pela Inglaterra, fugiu para a colônia 
portuguesa, na América, para esperar a situação se 
normalizar. 
 
Com relação à presença da Família Real portuguesa no 
Brasil é CORRETO afirmar que: 

 
a) A Revolução Farroupilha ocorrida no sul do Brasil 

tinha como principal objetivo expulsar a Corte 
portuguesa e proclamar a independência da 
colônia americana. 

b) Salvador foi elevada à condição de capital do 
Reino Unido de Portugal e Algarves tornando-se o 
maior centro político, econômico e cultural da 
colônia. 

c) A presença da Corte portuguesa no Brasil, 
exercendo um governo absolutista e conservador, 
contribuiu para retardar a Independência do Brasil 
pois as melhorias administrativas e econômicas 
deixaram a elite liberal brasileira satisfeita. 

d) Chegando ao Brasil, D. João VI tratou logo de 
cumprir o prometido aos ingleses e decretou a 
abertura dos portos, em 1808, para as nações 
amigas comercializarem diretamente com a 
colônia. 

e) Em 1821 os franceses foram expulsos de Portugal 
e D. João VI foi chamado para assumir o trono 
português mas ele preferiu ficar no Brasil. Esse 
fato ficou conhecido como “Dia do Fico”. 

 
148 - (USP/2015)    

Na história do mundo ocidental, o ano de 1808 merece 
destaque por concentrar um grande número de 
acontecimentos e fenômenos relevantes. Dentre eles,  

 
a) a instalação da Corte portuguesa no Brasil e o 

início da guerra entre França e Espanha.  
b) os tratados comerciais do Brasil com a Grã-

Bretanha e o fim do monopólio comercial 
português.  

c) o decreto francês de bloqueio continental e a 
entrada da Grã-Bretanha na guerra contra 
Napoleão.  

d) a invasão francesa da Rússia e a elevação do Brasil 
à condição de Reino, unido a Portugal e Algarves.  

e) a derrocada da França napoleônica e a eclosão da 
revolução liberal portuguesa.  

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 149 
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A retirada da Laguna 

 
Formação de um corpo de exército incumbido de 
atuar, pelo norte, no alto Paraguai – Distâncias e  
dificuldades de organização.  

 
Para dar uma idéia aproximada dos lugares onde 

ocorreram, em 1867, os acontecimentos relatados a 
seguir, é necessário lembrar que a República do 
Paraguai, o Estado mais central da América do Sul, após 
invadir e atacar simultaneamente o Império do Brasil e 
a República Argentina em fins de 1864, encontrava-se, 
decorridos dois anos, reduzida a defender seu território, 
invadido ao sul pelas forças conjuntas das duas 
potências aliadas, às quais se unira um pequeno 
contingente de tropas fornecido pela República do 
Uruguai. 

Do lado sul, o caudaloso Paraguai, um dos afluentes 
do rio da Prata, oferecia um acesso mais fácil até a 
fortaleza de Humaitá,1 que se transformara, graças à sua 
posição especial, na chave de todo o país, adquirindo, 
nesta guerra encarniçada, a importância de Sebastopol 
na campanha da Criméia.2 

Do lado da província brasileira de Mato Grosso, ao 
norte, as operações eram infinitamente mais difíceis, 
não apenas porque milhares de quilômetros a separam 
do litoral do Atlântico, onde se concentram 
praticamente todos os recursos do Império do Brasil, 
como também por causa das cheias do rio Paraguai, cuja 
porção setentrional, ao atravessar regiões planas e 
baixas, transborda anualmente e inunda grandes 
extensões de terra. 

O plano de ataque mais natural, portanto, consistia 
em subir o rio Paraguai, a partir da República Argentina, 
até o centro da República do Paraguai, e em descê-lo, 
pelo lado brasileiro, a partir da capital de Mato Grosso, 
Cuiabá, que os paraguaios não haviam ocupado. 

Esta combinação de dois esforços simultâneos teria 
sem dúvida impedido a guerra de se arrastar por cinco 
anos consecutivos, mas sua realização era 
extraordinariamente difícil, em razão das enormes 
distâncias que teriam de ser percorridas: para se ter 
uma idéia, basta relancear os olhos para o mapa da 
América do Sul e para o interior em grande parte 
desabitado do Império do Brasil. 

No momento em que começa esta narrativa, a 
atenção geral das potências aliadas estava, pois, voltada 
quase exclusivamente para o sul, onde se realizavam 
operações de guerra em torno de Curupaiti e Humaitá. 
O plano primitivo fora praticamente abandonado, ou, 
pelo menos, outra função não teria senão submeter às 
mais terríveis provações um pequeno corpo de exército 
quase perdido nos vastos espaços desertos do Brasil. 

Em 1865, no início da guerra que o presidente do 
Paraguai, López,3 sem outro motivo que a ambição 
pessoal, suscitara na América do Sul, mal amparado no 
vão pretexto de manter o equilíbrio internacional, o 
Brasil, obrigado a defender sua honra e seus direitos, 

dispôs-se resolutamente à luta. A fim de enfrentar o 
inimigo nos pontos onde fosse possível fazê-lo, ocorreu 
naturalmente a todos o projeto de invadir o Paraguai 
pelo norte; projetou-se uma expedição deste lado. 

Infelizmente, este projeto de ação diversionária não 
foi realizado nas proporções que sua importância 
requeria, com o agravante de que os contingentes 
acessórios com os quais se contara para aumentar o 
corpo de exército expedicionário, durante a longa 
marcha através das províncias de São Paulo e de Minas 
Gerais, falharam em grande parte ou desapareceram 
devido a uma epidemia cruel de varíola, bem como às 
deserções que ela motivou. O avanço foi lento: causas 
variadas, e sobretudo a dificuldade de fornecimento de 
víveres, provocaram a demora. 

Só em julho pôde a força expedicionária organizar-
se em Uberaba4, no alto Paraná (a partida do Rio de 
Janeiro ocorrera em abril); contava então com um 
efetivo de cerca de 3 mil homens, graças ao reforço de 
alguns batalhões que o coronel José Antônio da Fonseca 
Galvão havia trazido de Ouro Preto.5 

Não sendo esta força suficiente para tomar a 
ofensiva, o comandante-em-chefe, Manoel Pedro 
Drago, conduziu-a para a capital de Mato Grosso, onde 
esperava aumentá-la ainda mais. Com esse intuito, o 
corpo expedicionário avançou para o noroeste e atingiu 
as margens do rio Paranaíba, quando lhe chegaram 
então despachos ministeriais com a ordem expressa de 
marchar diretamente para o distrito de Miranda, 
ocupado pelo inimigo. 

No ponto onde estávamos, esta ordem tinha como 
conseqüência necessária obrigar-nos a descer de volta 
até o rio Coxim6 e em seguida contornar a serra de 
Maracaju pela base ocidental, invadida anualmente 
pelas águas do caudaloso Paraguai. A expedição estava 
condenada a atravessar uma vasta região infectada 
pelas febres palustres. 

A força chegou ao Coxim7 no dia 20 de dezembro, 
sob o comando do coronel Galvão, recém-nomeado 
comandante-em-chefe e promovido, pouco depois, ao 
posto de brigadeiro. 

Destituído de qualquer valor estratégico, o 
acampamento de Coxim encontrava-se pelo menos a 
uma altitude que lhe garantia a salubridade. Contudo, 
quando a enchente tomou os arredores e o isolou, a 
tropa sofreu ali cruéis privações, inclusive fome. 

Após longas hesitações, foi necessário, enfim, 
aventurarmonos pelos pântanos pestilentos situados ao 
pé da serra; a coluna ficou exposta inicialmente às 
febres, e uma das primeiras vítimas foi seu infeliz chefe, 
que expirou às margens do rio Negro; em seguida, 
arrastou-se depois penosamente até o povoado de 
Miranda.8 

Ali, uma epidemia climatérica de um novo tipo, a 
paralisia reflexa,9 continuou a dizimar a tropa. 

Quase dois anos haviam decorrido desde nossa 
partida do Rio de Janeiro. Descrevêramos lentamente 
um imenso circuito de 2112 quilômetros; um terço de 
nossos homens perecera. 
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(VISCONDE DE TAUNAY (Alfredo d’Escragnolle-Taunay). A 
retirada da 

Laguna – Episódio da guerra do Paraguai. Tradução de 
Sergio Medeiros. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 35 a 41.) 
 

NOTAS DA EDIÇÃO ADOTADA 
(1) Humaitá e Curupaiti, situadas às margens do rio 
Paraguai, constituíam o mais forte obstáculo fluvial no 
caminho da esquadra brasileira para atingir Assunção a 
partir de Corrientes, na Argentina. Este complexo de 
empecilhos fluviais foi vencido em 15 de fevereiro de 
1868. (Nota do tradutor) (2) Sebastopol, um importante 
porto militar da Ucrânia, resistiu por onze meses, em 
1854, ao ataque da França, Inglaterra e Turquia, durante 
a guerra da Criméia, que opôs os três países citados à 
Rússia czarista. (Nota do tradutor) (3) Francisco Solano 
López (1826-1870) era filho do ditador Carlos Antonio 
López, que governou o Paraguai entre 1840 e 1862. Foi 
educado no Paraguai e na Europa, e, ao retornar a seu 
país, passou a colaborar com o pai, tornando-se logo 
ministro da Guerra e da Marinha. Subiu ao poder em 
1862. Em 1870, foi morto por tropas brasileiras. (Nota 
do tradutor) (4) A 594 quilômetros do litoral do 
Atlântico. (Nota original do autor) (5) Capital da 
província de Minas Gerais. (Nota original do autor) (6) 
Coxim é também o nome dado ao ponto de confluência 
dos rios Taquari e Coxim. (Nota do tradutor) (7) 18° 33’ 
58” lat. S. – 32° 37’ 18” long. da ilha de Fer (astrônomos 
portugueses). (Nota original do autor) (8) A 396 
quilômetros ao sul do Coxim. Essas duas localidades 
pertencem à província de Mato Grosso e estão a cerca 
de 1522 quilômetros do litoral. (Nota original do autor) 
(9) Este mal, de natureza palustre, é conhecido no Brasil 
sob o nome de beribéri. (Nota original do autor) 

 
149 - (UNESP SP/2009)    

O Visconde de Taunay, autor de A retirada da Laguna, 
descendia de uma família que viera para o Brasil com a 
Missão Artística Francesa, durante o governo de D. João 
VI. Que condições políticas européias contribuíram para 
a vinda da Missão Artística para o Brasil e qual foi um 
dos seus resultados artístico-culturais? 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 150 
  
 

[...] a primazia baiana no fornecimento de mão-de-obra 
para as Minas acusou o definitivo impacto da inserção 
dos comerciantes da praça mercantil do Rio de Janeiro 
no tráfico, incentivada pela abertura do Caminho Novo. 
Por meio do Caminho Velho, que ligava o Rio de Janeiro 
à região mineradora através de Paraty, gastava-se de 43 
a 99 dias, dependendo do número de paradas, o que o 
tornava pouco competitivo comparativamente à rota 
que, através do rio São Francisco, unia Salvador às 
Gerais. Contudo, a partir da abertura do Caminho Novo, 
em 1711, o percurso de 80 léguas (480 km) passou a ser 
feito em apenas 10 ou 12 dias. 

 
(FLORENTINO, Manolo; RIBEIRO, Alexandre Vieira; 

SILVA, Daniel B. 
Domingues da. Aspectos comparativos do tráfico de 

africanos para o 
Brasil (séculos XVIII-XIX). In: CAMPOS, A.P. & SILVA, 

G.V. História Afrobrasileira. 
Vitória: Nea@d, 2005. CD-ROM.) 

 
150 - (UFES/2009)    

A atuação de Napoleão Bonaparte na Europa teve 
desdobramentos diretos sobre o Brasil. Portugal 
posicionou-se contrariamente aos interesses franceses, 
ao desobedecer ao Bloqueio Continental. A resposta 
francesa à atuação política de Portugal foi a assinatura 
do Tratado de Fontainebleau com a Espanha. A respeito 
dos desdobramentos advindos das negociações entre 
França e Espanha, é CORRETO afirmar que D. João, rei 
de Portugal, 

 
a) organizou forte resistência, assumindo a posição de 

Ministro da Guerra para liderar, em Portugal, o 
combate aos exércitos da França e da Espanha. 

b) assumiu uma posição vacilante que resultou no seu 
absoluto isolamento político na Europa, não lhe 
restando outra saída senão fugir, sem o apoio da 
Inglaterra, com sua Corte para o Brasil. 

c) dispensou o apoio da Inglaterra por ocasião da 
transferência da Corte, ao fechar os portos 
lusitanos aos navios mercantes e de guerra 
britânicos. 

d) firmou com a França um acordo de paz por meio do 
qual concordava em deixar Portugal para transferir 
sua corte para o Brasil. 
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e) previu o enfrentamento com Napoleão, razão pela 
qual assinou com a Inglaterra um acordo secreto 
para preservar sua corte e conservar suas colônias. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 151 
  
 

SAÚDE HUMANA E AS PANDEMIAS 

 
Pandemia é uma epidemia que se espalha por uma 
grande região (por exemplo, um continente), ou até 
mesmo pelo mundo. Um caso notório de pandemia foi 
a “Peste Negra”, que devastou o continente europeu a 
partir de 1347. Nos anos seguintes, essa pandemia 
assolou a Europa e dizimou cerca de 20 milhões de 
pessoas, ou seja, um terço da população da época. 
Essa doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, 
transmitida ao ser humano através das pulgas dos ratos-
pretos (Rattus rattus) ou outros roedores. Esses ratos 
chegavam à Europa nos porões dos navios vindos do 
Oriente. Na época, verificava-se que a noz-moscada 
fresca, acondicionada num saquinho pendurado no 
pescoço, servia para espantar a peste negra, atuando 
como repelente para as pulgas. Além da “Peste Negra”, 
um outro caso de pandemia famoso foi a “Gripe 
Espanhola”, que ocorreu no período de 1918-1919, 
contabilizando, em apenas seis meses, 25 milhões de 
mortos. 
Atualmente, vivemos um período de vigília, tendo em 
vista que a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta 
para o possível aparecimento de uma nova pandemia 
mundial oriunda da mutação do vírus H5N1 da “Gripe 
Aviária”. 

(BURRESON, Jay; COUTEUR, Penny. Os botões de Napoleão:  
as 17 moléculas que mudaram a história. São  

Paulo: Jorge Zahar, 2006. Modificado.) 
 
151 - (UFES/2008)    

No Brasil colonial, noções de medicina e saúde eram 
estudadas em Colégios da Companhia de Jesus, onde 
também foram incorporados conhecimentos sobre 
utilização terapêutica de plantas nativas. Os jesuítas 
tornaram-se os verdadeiros enfermeiros e médicos da 
Colônia, somando-se a outros agentes de cura, como 
físicos, cirurgiões, barbeiros e boticários. Mas as 
primeiras escolas médicas foram, efetivamente, criadas 
no Brasil, pelo Príncipe Regente D. João. Foram elas: 
 
a) Escola de Cirurgia da Bahia e Escola Anatômica, 

Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, ambas em 
1808. 

b) Escola de Saúde Joana Angélica, na Bahia, e Escola 
de Enfermagem Ana Neri, no Rio de Janeiro, ambas 
em 1810. 

c) Escola de Anatomia da Bahia e Escola de Belas Artes 
e Anatomia, no Rio de Janeiro, ambas em 1816. 

d) Real Academia de Cirurgia da Bahia e Academia 
Real de Saúde, Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro, ambas em 1821. 

e) Escola de Farmácia de Ouro Preto e Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro, ambas em 1870. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 152 
  
   

O primeiro passo para o desmonte do sistema de 
colonização nas Américas foi a declaração de 
independência das treze colônias inglesas da América 
do Norte, em 1776, fato que exerceu influência 
também na Revolução Francesa, iniciada em 1789, 
mesmo ano em que era desmantelada, no Brasil, a 
Inconfidência Mineira. As circunstâncias da política 
europeia nos primeiros anos do século XIX 
influenciaram os movimentos de emancipação das 
colônias espanholas e levaram o reino português a 
tomar inédita decisão, a qual acabou por constituir 
importante elemento para o avanço do processo que 
levaria à Independência do Brasil, em 1822. 

 
152 - (ESCS DF/2013)    

Quando se menciona a inédita decisão do reino 
português que teria sido decisiva para a Independência 
do Brasil, o que se tem em mente é 

 
a) o decreto de proibição do tráfico e de utilização 

do trabalho escravo em todo o império colonial 
português, o que atingiu frontalmente os 
interesses da oligarquia brasileira. 

b) a transferência do Estado português para a 
Colônia, o que, entre outros desdobramentos, 
redundou no fim do monopólio metropolitano, 
com a abertura dos portos ao comércio 
internacional. 

c) a condenação dos inconfidentes a penas variadas, 
reservando-se a mais pesada delas, a morte, ao 
líder do movimento, Joaquim José da Silva Xavier, 
o Tiradentes. 

d) a mudança da capital da colônia de Salvador para 
o Rio de Janeiro, em clara demonstração de que o 
eixo econômico colonial passaria a girar 
essencialmente em torno do café. 

e) a transferência a empresários ingleses do direito 
de exploração das alfândegas brasileiras por um 
período não inferior a noventa e nove anos. 

 
TEXTO: 5 - Comum às questões: 153, 154 
  
   

Com a vinda da Corte, pela primeira vez, desde o início 
da colonização, configuravam-se nos trópicos 
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portugueses preocupações próprias de uma colônia de 
povoamento e não apenas de exploração ou feitoria 
comercial, pois que no Rio teriam que viver e, para 
sobreviver, explorar “os enormes recursos naturais” e 
as potencialidades do Império nascente, tendo em vista 
o fomento do bem-estar da própria população local. 

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

 
153 - (UNESP SP/2013)    

A alteração na relação entre o governo português e o 
Brasil, mencionada no texto, pode ser notada, por 
exemplo, 
 
a) na redução dos impostos sobre a exportação do 

açúcar e do algodão, no reforço do sistema 
colonial e na maior integração do território 
brasileiro. 

b) no estreitamento dos vínculos diplomáticos com 
os Estados Unidos, na instalação de um modelo 
federalista e na modernização dos portos. 

c) na ampliação do comércio com as colônias 
espanholas do Rio da Prata, na reurbanização do 
Rio de Janeiro e na redução do contingente do 
funcionalismo público. 

d) na abertura de estradas, na melhoria das 
comunicações entre as capitanias e no maior 
aparelhamento militar e policial. 

e) no restabelecimento de laços comerciais com 
França e Inglaterra, na fundação de casas 
bancárias e no aprimoramento da navegação de 
cabotagem. 

 
154 - (UNESP SP/2013)    

A vinda da Corte portuguesa para o Brasil, ocorrida em 
1808 e citada no texto, foi provocada, sobretudo, 

 
a) pelo fim da ocupação francesa em Portugal e pelo 

projeto, defendido pelos liberais portugueses, de 
iniciar a gradual descolonização do Brasil. 

b) pela pressão comercial espanhola e pela 
disposição, do príncipe regente, de impedir a 
expansão e o sucesso dos movimentos 
emancipacionistas na colônia. 

c) pelo interesse de expandir as fronteiras da 
colônia, avançando sobre terras da América 
Espanhola, para assegurar o pleno domínio 
continental do Brasil. 

d) pela invasão francesa em Portugal e pela 
proximidade e aliança do governo português com 
a política da Inglaterra. 

e) pela intenção de expandir, para a América, o 
projeto de união ibérica, reunindo, sob a mesma 
administração colonial, as colônias espanholas e o 
Brasil. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO:  
 
1) Gab: A 
 
2) Gab: C 
 
3) Gab: A 
 
4) Gab: A 
 
5) Gab: E 
 
6) Gab:  

Duas dentre as realizações:  
=> construção de novos prédios na cidade do Rio de 
Janeiro 
=> aumento da entrada de produtos vindos de outras 
praças comerciais, proporcionada pela Abertura dos 
Portos decretada em 1808 
=> vinda da Missão Francesa 
=> criação da Biblioteca Nacional 
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=> criação do Jardim Botânico 
=> criação de instituições de ensino superior 

 
7) Gab:A 
 
8) Gab:C 
 
9) Gab: A 
 
10) Gab:B 
 
11) Gab:C 
 
12) Gab: A 
 
13) Gab: C 
 
14) Gab: A 
 
15) Gab: VVVF 
 
16) Gab: C 
 
17) Gab:  

Quando do Bloqueio Continental francês e da Guerra 
napoleônica no começo do século XIX, Portugal opta 
pela aliança com os ingleses, através da influência de 
Lord Strangford. 
A família real e sua corte chegaram ao Brasil em 1808, 
trazendo a dependência econômica e dívidas perante a 
Inglaterra. Isto evidenciou-se com a conhecida 
‘abertura dos portos a todas as nações amigas” que, na 
verdade, incluía apenas a Inglaterra. A partir deste 
momento quase todos os produtos de que necessitava 
a elite brasileira, vinham de Manchester, Londres, 
Liverpool, etc. 
Com isto, quebrou-se definitivamente o Pacto-Colonial 
português e o Brasil caiu definitivamente na órbita dos 
interesses britânicos. Mas foi posteriormente que este 
atrelamento se consolidou com a assinatura do 
Tratado de Navegação e Comércio de 1810, que 
concedeu taxas alfandegárias preferenciais aos 
produtos ingleses. Na prática um novo monopólio, 
muito mais eficiente e influente. 

 
18) Gab:C 
 
19) Gab: C 
 
20) Gab:A 
 
21) Gab: C 
 
22) Gab:  

a)  Foi a transferência da família real para o Brasil 
(1808-1821). O Rio de Janeiro passava a ser a sede 
do Império Colonial português. Tomam-se uma 
série de medidas, das quais uma das mais 
importantes foi a abertura dos portos às nações 

amigas (1808), pondo fim ao sistema de 
monopólios. É também criada a Imprensa Régia e 
revogado o Alvará de Dona Maria I, baixado em 
1785, que até então proibia a existência de 
manufaturas no Brasil. 

b)  A Colônia fora concebida com a finalidade de 
complementar a economia metropolitana como 
mercado consumidor forçado e mercado 
fornecedor forçado de produtos para a Metrópole. 
Dessa forma, para tal finalidade era dispensável a 
existência de imprensa, universidades ou fábricas. 
As autoridades metropolitanas consideravam a 
imprensa e a universidade uma ameaça porque 
poderiam servir de veículos de propagação de 
idéias que condenavam a existência de colônias. Já 
quanto às fábricas, consideravam que uma 
produção de manufaturas na Colônia poderia 
concorrer com a produção de manufaturas na 
Metrópole (já em si bastante frágil). 

 
23) Gab: D 
 
24) Gab:E 
 
25) Gab: B 
 

26) Gab:  
a) Aspectos em comum: ambos conjuntos referem-se ao 
período em que a América portuguesa não possuía 
soberania política. Diferenças: o primeiro conjunto 
refere-se ao período de vigência das relações de 
monopólio metrópole –colônia no contexto do Antigo 
Sistema Colonial da Época Mercantilista. O decreto de 
1808 refere-se a uma conjuntura de crise do Antigo 
Sistema Colonial da Época Mercantilista.  A Revolução 
Industrial na Inglaterra coloca em questão as regras do 
regime de monopólio e advoga-se o livre-cambismo. 
Interessava à Inglaterra importar as matérias-primas de 
que necessitava sem os obstáculos do regime de 
monopólios, eliminando, portanto, o papel da 
Metrópole. Ao mesmo tempo interessava-lhe os 
mercados coloniais como consumidores dos seus 
manufaturados. Assim a Carta Régia associa-se ao 
contexto da política livre-cambista advogada pela 
Inglaterra à qual Portugal teve de se submeter quando 
a família real transferiu-se para o Brasil. 
b) No contexto das Guerras Napoleônicas, era 
decretado o Bloqueio Continental (1806) pela França, 
num esforço para debilitar economicamente a 
Inglaterra, sua principal rival. Aliados tradicionais dos 
ingleses, os portugueses vivem um ano de tensões e de 
tentativa de neutralidade, até novembro de 1807.  
Portugal foi invadido por tropas francesas sob o 
comando de Andoche Junot, o que provocou a fuga da 
família real para o Brasil. A transferência da família real 
fez do Rio de Janeiro a sede do Império Colonial 
Português e criou-se uma estrutura de Estado que 
facilitou as condições para a emancipação política do 
Brasil. 
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c) A transferência da família real foi realizada sob 
patrocínio da Inglaterra, que em plena Revolução 
Industrial auferiu vantagens econômicas em troca do 
apoio político e militar à Dinastia de Bragança. Nesse 
contexto, ocorrem a Carta Régia de abertura dos portos 
(1808) e, em 1810, a assinatura do Tratado de Aliança, 
Amizade, Comércio e Navegação, vantajoso para a 
Inglaterra. 

 
27) Gab: E 
 
28) Gab: C 
 
29) Gab: D 
 
30) Gab: C 
 
31) Gab:  

O candidato deverá explicar que era reduzida a 
capacidade de manobra da Coroa lusitana em função 
da dependência militar e política de Portugal para com 
Londres, acentuadas sobretudo a partir do apoio inglês 
para a expulsão dos franceses de Portugal, além da 
contribuição britânica à emigração da Corte para o 
Brasil. Pode-se acrescentar ainda a relativa 
dependência econômica de Lisboa para com Londres. 

 
32) Gab: A 
 
33) Gab: A 
 
34) Gab: C 
 
35) Gab: C 
 
36) Gab: A 
 
37) Gab: D 
 
38) Gab: 

a) Invasão e ocupação da Península Ibérica por tropas 
francesas. 
Domínio de Portugal para efetiva adesão ao 

Bloqueio Continental. 
b) Um dentre os argumentos: 

  O Brasil veio a ser elevado à condição de Reino 
Unido, transformando-se a antiga colônia em 
metrópole. 

  O Rio de Janeiro transformou-se em ponto de 
atração das elites, permitindo-lhes a 
constituição de uma identidade comum. 

  A abertura dos portos às nações amigas 
possibilitou o fim do monopólio comercial, 
estabelecendo uma maior liberdade de 
comércio no Brasil. 

  A instalação de um aparelho burocrático 
possibilitou a ascensão de inúmeros brasileiros 
aos cargos de administração, contribuindo para 
a idéia de autonomia do Brasil. 

 
39) Gab: B 
 
40) Gab: A 
 
41) Gab: 

A abertura dos portos estreitou laços ideológicos, 
econômicos e culturais com a Europa, e através disso os 
hábitos e as concepções culturais tendem a se 
refazerem. Abrindo espaço para a tecnologia, 
praticidades e sofisticações nunca antes degustada pela 
elite urbana do Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro. 
Quanto à liberdade de produção de manufaturas 
concedida pelo príncipe regente D. João VI, nota-se uma 
grande tendência ao êxodo rural, já que significativos 
contingentes passam a se interessar pelos mercados 
presentes nos centros urbanos, como o Rio de Janeiro. 
Toda uma movimentação de mercadorias tende a 
crescer, não só devido àquelas que chegam da Europa, 
como àquelas que podem agora ser produzidas, 
atraindo assim mão-de-obra, gerando grande fluxo de 
capitais, e reproduzindo relativa mobilidade social. 

 
42) Gab: A 
 
43) Gab: B 
 
44) Gab: D 
 
45) Gab: E 
 
46) Gab: C 
 
47) Gab: D 
 
48) Gab: 

a) O candidato deve citar os Tratados de Aliança e 
Amizade e de Comércio e Navegação. 

b) O candidato deverá apontar que o processo de 
desenvolvimento manufatureiro da Colônia Brasil, 
apesar de tímido, chegou a contar, a partir de 1808, 
com alguma expressão em setores como a 
construção naval e a produção de cordames, velas 
e tecidos em geral. Esse desenvolvimento tornou-
se viável a partir de Carta Régia de D. João, 
revogando o Alvará de 1785, que proibia as 
manufaturas no Brasil, em função das novas e 
crescentes necessidades decorrentes da instalação 
da Corte no Rio de Janeiro, que teve sua população 
consideravelmente aumentada. 
No entanto, ao mesmo tempo, a Coroa portuguesa 
havia contraído compromissos políticos com a 
Inglaterra, que apoiou a vinda da família real para o 
Brasil. Em função desse apoio, o príncipe regente 
viu-se na contingência de aceitar os tratados de 
Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação 
firmados com a Inglaterra, que responderiam pelo 
caráter efêmero do desenvolvimento 
manufatureiro do Brasil. Isto porque, pelo primeiro, 
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abriam-se os portos brasileiros às “nações em paz e 
harmonia”, pondo fim ao tradicional mecanismo de 
exploração da Coroa sobre a Colônia – o exclusivo 
colonial –, abrindo a possibilidade do comércio 
direto entre os negociantes brasileiros e os de 
outras nacionalidades. Além disso, o 
desenvolvimento das manufaturas também 
decairia, uma vez que os tratados de Comércio e 
Navegação de 1810 garantiam para os produtos 
ingleses – manufaturados, sobretudo - ad valorem 
de 15%, que eram mais baixas do que aquelas 
cobradas sobre os artigos importados de outros 
países (24%), inclusive de Portugal (16%), 
garantindo-se o privilégio mercantil às mercadorias 
inglesas. Ademais, os manufaturados ingleses eram 
de melhor qualidade e mais baratos do que aqueles 
aqui fabricados, haja vista ter sido a Inglaterra a 
pioneira da Revolução Industrial. Não bastassem 
esses fatores, as técnicas empregadas nas 
manufaturas brasileiras eram rudimentares e, por 
isso mesmo, sem condições de competir com os 
produtos ingleses. 

 
49) Gab: 26 
 
50) Gab: E 
 
51) Gab: E 
 
52) Gab: B 
 
53) Gab: C 
 
54) Gab:  

a) Trata-se da imposição por Napoleão Bonaparte ao 
continente europeu de bloquear relações 
comerciais com a Inglaterra, sob pena de invasão 
dos países transgressores pelas tropas 
napoleônicas. 

b) Foi a flexibilidade do pacto colonial no Brasil, sendo 
que a partir daí os portos do Brasil tinham liberdade 
de comercializar com qualquer país, sobretudo com 
a Inglaterra, que foi privilegiada por ser credora de 
Portugal, e por ter escoltado a corte até o Brasil. A 
corte foi transferida para sua colônia mais rentável 
e potencial mercado consumidor da Inglaterra, já 
que não aderiu ao bloqueio continental, e 
fatalmente sofreria invasões pelas tropas 
napoleônicas. 

 
55) Gab: 09 
 
56) Gab: A 
 
57) Gab:  

1. A abertura dos Portos às nações amigas; 
2. Elevação do Brasil à Reino Unido a Portugal e 

Algarves. 
 

58) Gab: A 
 
59) Gab: C 
 
60) Gab: C 
 
61) Gab: 

a) Ao decretar a abertura dos portos brasileiros às 
“nações amigas” em 1808 D. João VI estava 
beneficiando, sobretudo, a Inglaterra, então, em 
plena Revolução Industrial, e o principal país que 
mantinha relações amigáveis com Portugal. A partir 
dessa data, os produtos manufaturados ingleses 
começaram a entrar no Brasil, sendo que a 
ampliação do controle do mercado colonial seria 
conseguida, anos mais tarde, com a assinatura do 
Tratado de Comércio e Navegação em fevereiro de 
1810. Esse Tratado garantia à Inglaterra a taxação 
privilegiada de 15% de impostos sobre os seus 
produtos vendidos no Brasil, enquanto que as 
mercadorias portuguesas pagariam 16% e as dos 
demais países, 24%. 

b) Durante a permanência da corte joanina no Brasil 
(1808-1821) o Rio de Janeiro passou por uma série 
de transformações culturais dentre as quais 
podemos citar: 
- A criação do Jardim Botânico; 
- A escola de medicina do Rio de Janeiro; 
- O Teatro Real; 
- A Imprensa Real; 
- A Academia Real de Belas Artes, 
- A Biblioteca Real. 

 
62) Gab:  

Duas das inovações: 
• Biblioteca Real, atual Nacional 
• Academia Real Militar 
• Impressão Régia 
• Gazeta do Rio de Janeiro 
• aulas de Comércio 
• Real Horto, atual Jardim Botânico 
• Intendência de Polícia 
• vinda da Missão Artística Francesa 
Uma das mudanças e sua respectiva conseqüência: 
• abertura dos portos às nações amigas – 

rompimento com o pacto colonial 
• assinatura dos tratados de 1810 com a Inglaterra – 

aprofundamento da influência comercial britânica 
• elevação do Brasil a Reino Unido – fim do status de 

colônia da América Portuguesa 
• estabelecimento do Rio de Janeiro como capital do 

Império luso-brasileiro – inversão de papéis entre 
Portugal e Brasil 

 
63) Gab: C 
 
64) Gab: C 
 
65) Gab: C 
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66) Gab:  

a) Segundo o texto, "Novas instituições foram criadas" 
e "a maioria delas foi estabelecida no Rio de 
Janeiro". Transformada na sede do Império 
Português, a cidade do Rio de Janeiro assumiu um 
papel de destaque "dentro de uma América 
portuguesa que antes era muito fragmentada". 

b) Em 1817 eclodiu em Pernambuco a chamada 
Revolução Pernambucana, também conhecida 
como a "Revolução dos Padres". O movimento foi 
uma reação ao governo de D. João VI instalado no 
Rio de Janeiro. Reuniu senhores de engenho, 
descontentes com o declínio da economia 
açucareira e com o aumento dos impostos, 
comerciantes e militares pernambucanos, que 
reclamavam dos privilégios concedidos por D. João 
VI aos portugueses residentes no Brasil. 
Politicamente, o movimento era republicano e 
separatista, sendo uma reação ao predomínio 
político e centralizador do Rio de Janeiro. 

 
67) Gab: E 
 
68) Gab: D 
 
69) Gab: A 
 
70) Gab: C 
 
71) Gab:  

A relação entre o Bloqueio Continental e a 
Independência do Brasil pode ser identificada a partir da 
manutenção, por parte de Dom João VI, príncipe 
regente de Portugal, da aliança política e econômica 
com a Inglaterra, contrariando Napoleão. Temendo a 
invasão de Portugal, toda a Corte foi transferida para o 
Brasil, que foi elevada a condição de Reino Unido. A 
infraestrutura criada neste período, favorecida pela 
criação do Banco do Brasil e a abertura dos portos para 
o comércio com as nações amigas, fortaleceu a 
burguesia nacional e criaram as condições necessárias 
ao início do processo de independência. 

 
72) Gab: B 
 
73) Gab:  

a) Abertura dos portos brasileiros às nações amigas — 
28/01/1808: quebra do monopólio comercial 
português sobre o Brasil Colônia. 

b) Fundação da Escola Médico-Cirúrgica — 
18/02/1808: a Bahia como uma das referências da 
formação profissional superior no campo da 
Medicina. 

c) Licença para a construção de uma fábrica de vidro 
na Bahia: — negação do Alvará de 1785 que proibia 
indústrias no Brasil. 

 
74) Gab:  

a) O aluno deveria analisar o contexto das guerras 
napoleônicas, com destaque para alguns temas 
como o Bloqueio Continental, as pressões inglesas 
para colocar fim à neutralidade portuguesa, entre 
outros. 

b) Mudança política: 
O candidato poderia destacar, dentre outros temas, 
a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a 
Portugal e Algarves, a chamada “inversão 
brasileira”, a transferência administrativa do 
Império Português para o Rio de Janeiro.  
Mudança econômica: 
O candidato deveria explicar dentre outras 
mudanças, a abertura dos portos, os tratados de 
1810 com a Inglaterra, o fim da proibição de 
manufaturas, a organização do Banco do Brasil, 
entre outros. 

 
75) Gab: A 
 
76) Gab: D 
 
77) Gab: D 
 
78) Gab:  

A revolução do Porto levou a corte portuguesa de volta 
a Lisboa, casando–se os anseios comerciais lusos com a 
inevitabilidade de independência do Brasil, D. João VI 
solicita a D. Pedro que permaneça no Brasil. este lidera 
a independência do Brasil, garantindo os laços 
comerciais entre Portugal e Brasil, a liberdade da elite 
agrária brasileira em relação a Portugal, e seus grandes 
anseios de poder, auto-coroando-se Imperador. 

 
79) Gab:  

a) Durante o período Joanino nota–se grande 
incentivo de D. João ao povoamento europeu do 
sudeste brasileiro, o que se estende até o governo 
de D. Pedro I sobre o sul do Brasil. Tal política 
imigratória favoreceria a presença da coroa 
portuguesa no Brasil. Enquanto as imigrações 
subvencionadas por D. Pedro II atendiam às 
pressões capitalistas do processo abolicionista, que 
visava o estabelecimento de mercado consumidor 
no país – em detrimento da escravidão, bem como 
o branqueamento da população – a partir da 
inserção dos europeus (italianos e alemães) na 
formação étnica do Brasil. 

b) Contempla–se tanto imigrações voltadas para o 
povoamento do Brasil quanto imigrações 
subvencionadas, voltadas para a obtenção de mão–
de–obra remunerada, constituindo também 
mercado consumidor. 

 
80) Gab: E 
 
81) Gab: C 
 
82) Gab: 07 
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83) Gab: C 
 
84) Gab: 01-02-04-16 
 
85) Gab: B 
 
86) Gab: C 
 
87) Gab: C 
 
88) Gab: B 
 
89) Gab: D 
 
90) Gab: 18 
 
91) Gab: C 
 
92) Gab: B 
 
93) Gab: E 
 
94) Gab: E 
 
95) Gab: D 
 
96) Gab: C 
 
97) Gab: C 
 
98) Gab: A 
 
99) Gab: 25 
 
100) Gab: E 
 
101) Gab: D 
 
102) Gab: C 
 
103) Gab: C 
 
104) Gab: 02 
 
105) Gab: A 
 
106) Gab: C 
 
107) Gab: A 
 
108) Gab: A 
 
109) Gab: A 
 
110) Gab: A 
 
111) Gab: A 
 

112) Gab: A 
 
113) Gab:  

Duas das ações: 

 criação da Imprensa Régia 

 contratação da Missão Artística Francesa 

 fundação do futuro Jardim Botânico (Real Horto) 

 fundação da futura Biblioteca Nacional (Real 
Biblioteca) 

 publicação de jornais, periódicos e obras de caráter 
científico com o aval da Imprensa Régia 
Órgãos do Estado português, agora sediados no Brasil, 
exerciam a função de fiscalizar e censurar todos os 
impressos, inclusive os importados, que aqui fossem 
publicados sob a justificativa de cuidar da moral, da 
religião e dos bons costumes. 

 
114) Gab: D 
 
115) Gab: E 
 
116) Gab: A 
 
117) Gab: E 
 
118) Gab: A 
 
119) Gab: B 
 
120) Gab: A 
 
121) Gab: D 
 
122) Gab: C 
 
123) Gab: 15 
 
124) Gab: C 
 
125) Gab: 29 
 
126) Gab: E 
 
127) Gab: VFFVF 
 
128) Gab: D 
 
129) Gab: B 
 
130) Gab: B 
 
131) Gab: B 
 
132) Gab: 21 
 
133) Gab: 28 
 
134) Gab: D 
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135) Gab: C 
 
136) Gab: A 
 
137) Gab: E 
 
138) Gab: A 
 
139) Gab: 

O principal motivo da transferência da corte 
portuguesa para o Brasil, em 1808: fuga da Família Real 
à invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, 
invasão essa provocada pela desobediência portuguesa 
ao Bloqueio Continental decretado por Napoleão 
contra a Grã – Bretanha. 
Mudanças ocorridas no Rio de Janeiro para receber e 
abrigar os recém – chegados e elevação dos impostos  
para atender às despesas decorrentes da transferência 
da cote e dos órgãos administrativos do Estado 
Português. 

 
140) Gab: B 
 
141) Gab: A  
 
142) Gab: B 
 
143) Gab: C 
 
144) Gab: A 
 
145) Gab: E 
 
146) Gab: E 
 
147) Gab: D 
 
148) Gab: A 
 
149) Gab:  

Condições políticas européias: queda de Napoleão e 
Restauração Européia. A primeira, porque permitiu o 
restabelecimento de relações diplomáticas entre 
Portugal e a França. A segunda porque, ao realizar 
represálias contra os simpatizantes do imperador 
deposto, induziu muitos deles a deixar o território 
francês (o que incluía os artistas contratados por D. João 
VI). 
Resultados artístico-culturais: incentivo à prática das 
belas-artes no Brasil e identificação da arte brasileira 
com os padrões acadêmicos europeus. 

 
150) Gab: E 
 
151) Gab: A 
 
152) Gab: B 
 
153) Gab: D 

 
154) Gab: D 
 
  
 

 


