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01 - (EFEI  SP/1999)      
Dentre as revoltas ocorridas antes da nossa 
Independência, a Conjuração Baiana de 1798 (Revolta 
dos Alfaiates), recebe menor destaque da Historiografia 
Oficial em relação à Conjuração Mineira. Em quais 
aspectos os planos dos revoltosos da Bahia diferiam dos 
ideais da Conjuração Mineira?  

 
02 - (FATEC SP/1999)       

"Animai-vos povo bahiense!" 
Na manhã de 12 de agosto de 1798 as paredes das 
igrejas de Salvador, a antiga capital, apareceram com 
manuscritos que diziam: "Está para chegar o tempo em 
que todos seremos irmãos, o tempo em que todos 
seremos iguais"  

(Màrio Schmidt, Nova Crítica do Brasil 500 anos de 
História Malcontada) 

O movimento citado teve como objetivo fundamental a 
independência nacional, foi liderado pelas camadas 
médias e populares e caracterizou-se por propostas 
sociais radicais.  
 
A influência externa mais destacada, a influência 
ideológica e a causa local desse movimento foram, 
respectivamente  
a) Revolução Francesa; Iluminismo; crise 

abastecimento.  
b) Independência Americana; Iluminismo; crise 

abastecimento.  
c) Revolução Francesa; Liberalismo; crise 

abastecimento.  
d) Independência Americana; lluminismo; crise 

mineração.  
e) Revolução Francesa; lluminismo; crise mineração.  

 
03 - (FUVEST SP/1998)   

Podemos afirmar que tanto na Revolução 
Pernambucana de 1817, quanto na Confederação do 
Equador de 1824, 

 
a) o descontentamento com as barreiras econômicas 

vigentes foi decisivo para a eclosão dos 
movimentos.  

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

c)  a proposta de uma república era acompanhada de 
um forte sentimento anti-lusitano.  

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

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

 
 
 
04 - (GAMA FILHO RJ/1995)      

A Revolução Pernambucana de 1817, uma das principais 
rebeliões contra o domínio colonial português, está 
ligada ao(à): 

a) recrutamento militar promovido por D. João para as 
campanhas da Cisplatina e da Guiana. 

b) aumento e à ampliação da carga tributária. 
c) introdução de reformas ilustradas e liberais pela 

Coroa no governo da colônia. 
d) reação dos senhores de engenho do nordeste 

contra a expansão do café no sudeste. 
e) subordinação do governo da Capitania de 

Pernambuco às Cortes, em Lisboa. 
 
05 - (PUC RJ/1994)      

"Antes, porém, que se esgotassem as possibilidades do 
sistema, isto é, antes que se atingissem os limites da 
exploração colonial, já as tendências geradas por esses 
mecanismos de fundo impõem recomendações, 
alterações, mudanças..." 

(Fernando A. Novais - Portugal e Brasil na Crise do 
Antigo Sistema Colonial). 

 
A crise do Antigo Sistema Colonial pode ser entendida 
como um processo de transformação de estruturas 
porque: 
a) Está ligado ao avanço do capitalistmo industrial na 

Europa. 
b) Resultou dos movimentos de resistência colonial, 

como os Emboabas e a Conjuração Mineira. 
c) Foi a expressão da decadência econômica e cultural 

generalizada da colônia. 
d) Decorreu da autonomia concedida à colônia pelas 

medidas implantadas pelo reformismo pombalino. 
e) Projetou na colônia os conflitos militares entre as 

grandes potências capitalistas da Europa. 
 
06 - (UECE/2000)      

“Os conspiradores defendiam a proclamação da 
República, o fim da escravidão, o livre comércio 
especialmente com a França, o aumento do salário dos 
militares, a punição de padres contrários à liberdade. O 
movimento não chegou a se concretizar, a não ser pelo 
lançamento de alguns panfletos e várias articulações. 
Após uma tentativa de se obter apoio do governador da 
Bahia, começaram as prisões e delações. Quatro dos 
principais acusados foram enforcados e esquartejados. 
Outros receberam penas de prisão ou banimento.”  

(FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2 ed. São Paulo: Ed. 
USP, 1995, p. 119.) 

 
 Assinale a alternativa que explica corretamente a 

extrema severidade das penas aplicadas aos líderes da 
Conjuração dos Alfaiates: 

a) As origens sociais das principais lideranças e o 
radicalismo das propostas revolucionárias exigiam 
da Coroa portuguesa um castigo exemplar. 

b) A participação de elementos estrangeiros, 
franceses principalmente, na liderança do 
movimento foi o principal fato que provocou a ira 
dos portugueses. 

c) Os tribunais portugueses suspeitavam das ligações 
dos alfaiates com os revolucionários franceses, 
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temendo a implantação do regime do Terror no 
Brasil. 

d) O absolutismo monárquico português aplicava as 
penas conforme as vontades da rainha D. Maria I, 
cuja doença a fazia ver traição e revolta em 
qualquer agitação social. 

 
07 - (UEL PR/1999)    

"A falta de consistência ideológica não invalida o 
significado (...) do movimento. Era um sintoma da 
desagregação do Império português da América. A 
Coroa portuguesa bem o sentiu e tentou, por um castigo 
exemplar (1792), deter a marcha do processamento 
histórico e impedir, pelo terror, que seus domínios 
seguissem o exemplo da América inglesa. Refletia, por 
outro lado, os impulsos de um povo que tomava 
consciência de sua realidade, suas particularidades e 
suas possibilidades. Esse sentido foi nacionalista." 

 
O texto descreve uma realidade que pode ser associada 
à: 
a) Inconfidência Mineira. 
b) Guerra dos Farrapos. 
c) Revolta dos Alfaiates, 
d) Revolução Pernambucana, 
e) Confederação do Equador,  

 
08 - (UEM PR/1999)       

“A Inconfidência Mineira e a Conjuração dos Alfaiates 
(...) não se limitaram a contestar determinados aspectos 
da dominação colonial (...), mas questionavam o próprio 
pacto colonial”. 
(VICENTINO, C. & DORIGO, G. História do Brasil. SP: Ed. 

Scipione, 1998, p. 148). 
 

Sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração dos 
Alfaiates, assinale o que for correto. 
01. “Ordem e Progresso”, lema da bandeira da 

Inconfidência Mineira, foi eleito como lema da 
bandeira nacional republicana, em claro 
reconhecimento à importância do precursor 
movimento dos inconfidentes. 

02. No movimento baiano, constatou-se forte 
influência da fase jacobina da Revolução Francesa. 

04. Diferentemente da Inconfidência Mineira, a 
Conjuração dos Alfaiates colocava em xeque o 
trabalho escravo, esteio da sociedade colonial. 

08. Na Conjuração dos Alfaiates, participaram padres, 
médicos, advogados, sapateiros, escravos e ex-
escravos, o que fez dela uma rebelião de caráter 
nitidamente popular. 

16. O português Felipe dos Santos, um dos líderes mais 
pobres da Conjuração dos Alfaiates, foi condenado 
à morte por enforcamento, mas foi anistiado pelo 
governador da Bahia. 

32. Para o período posterior ao rompimento com a 
metrópole, a Inconfidência Mineira pregava o 
estabelecimento da república, o desenvolvimento 

da manufatura e a criação de uma universidade, em 
São João Del Rey. 

 
09 - (UEM PR/2000)       

O período que se inicia na segunda metade do século 
XVIII e se estende até o final da segunda década do 
século XIX marca, ao mesmo tempo, o apogeu e a crise 
da colonização portuguesa na América.  
 
Sobre esse período da história do Brasil, assinale o que 
for correto. 
01.  Esse período marcou um revigoramento da 

produção de açúcar no Nordeste brasileiro, em 
razão tanto do desenvolvimento de novas técnicas 
que estimularam a produtividade dos canaviais 
quanto da chegada dos imigrantes italianos àquela 
região. 

02.  Entre os principais movimentos de resistência à 
dominação portuguesa que surgiram nesse 
período, destacam–se a Inconfidência Mineira 
(1789), em Minas Gerais; a Revolta dos Alfaiates 
(1798), na Bahia e a Revolução Pernambucana 
(1817), em Pernambuco. 

04.  Nos últimos anos da década de 1760, a produção de 
ouro na região de Minas Gerais entrou em colapso 
em razão do esgotamento dos veios de aluvião e da 
limitação das técnicas então empregadas em sua 
exploração. 

08.  A vinda da família real portuguesa para o Brasil 
(1808) insere–se no contexto das "guerras 
napoleônicas" e teve como causa imediata a não 
adesão de Portugal ao Bloqueio Continental, 
decretado por Napoleão em 1806, que estabelecia 
que os países aliados da França estavam proibidos 
de fazer comércio com a Inglaterra. 

16.  O Tratado de Madrid (1750), firmado entre Portugal 
e Espanha, procurou estabelecer as fronteiras 
americanas dessas duas nações. De acordo com 
esse tratado, a região dos Sete Povos das Missões, 
ocupada por jesuítas espanhóis, deveria ser 
entregue à Coroa Portuguesa. A resistência dos 
jesuítas espanhóis em transferir suas missões para 
que o território por eles ocupado fosse entregue 
aos portugueses vincula–se às origens da "guerra 
guaranítica". 

 
10 - (UFTM MG/2002)      

O texto abaixo é um fragmento de uma das 
proclamações fixadas em lugares públicos da cidade de 
Salvador pelos líderes da Conjuração Baiana de 1798: 
“O poderoso e magnífico povo bahinense republicano 
desta Cidade da Bahia Republicana (…) ordena, manda e 
quer que para o futuro seja feita nesta cidade e seu 
termo a sua revolução para que seja exterminado para 
sempre o péssimo jugo reinável da Europa…” (citado por 
Inês Inácio e Tânia de Luca. Documentos do Brasil 
colonial. SP: Ática, 1993. p. 167–168) 
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Comparando a Conjuração Baiana com a Mineira de 
1789, pode-se afirmar que: 
a) A Inconfidência Baiana teve um conteúdo político 

republicano enquanto a Mineira, liderada por 
poetas e intelectuais, tendia à monarquia. 

b) A Inconfidência Baiana ao contrário da Mineira, 
contou com grande participação popular e 
contestou abertamente a escravidão. 

c) A Inconfidência Baiana foi reformista, propondo 
reformas favoráveis ao povo, a Mineira foi mais 
radical e revolucionária. 

d) Os tributos cobrados pela Metrópole foram 
essenciais à eclosão do movimento na Bahia, o 
mesmo não ocorrendo na rica Minas Gerais. 

e) A Inconfidência Mineira planejava libertar o Brasil 
do domínio português, a Baiana preocupava-se com 
a independência da Bahia. 

 
11 - (PUC RS/2002)       

A crise do sistema colonial foi influenciada pelas idéias 
da Independência dos Estados Unidos e da Revolução 
Francesa. Nesse contexto, houve rebeliões planejadas 
pelas elites proprietárias de terras e pelas camadas 
populares no Brasil do final do século XVIII. A 
historiografia tradicional e a memória oficial dão ênfase 
à Inconfidência Mineira, movimento abortado, de 
caráter elitista, que não questionava a desigualdade 
social no Brasil Colônia. Já a história social, corrente 
historiográfica que enfatiza os movimentos sociais e 
discute os conflitos entre os diferentes projetos dos 
grupos sociais na formação da sociedade brasileira, dá 
maior ênfase à ________, um movimento que, em 1798, 
foi planejado por intelectuais, padres, soldados, 
alfaiates, mulatos e negros que pregavam o fim da 
escravidão, da carestia e dos privilégios do sistema 
colonial, tendo entre seus líderes Agostinho Gomes e 
Cipriano Barata. 

 
a) Guerra dos Mascates 
b) Rebelião de Felipe dos Santos 
c) Revolta dos Cabanos 
d) Conjuração Baiana 
e) Revolta de Beckman 

 
12 - (UFF RJ/1996)       

Se considerarmos como movimentos precursores da 
independêncioa, na América Espanhola e no Brasil, 
unicamente aqueles em que a idéia de independência - 
isto é, de ruptura dos laços políticos com as monarquias 
ibéricas - chegou a ser explicitamente formulada, 
muitos pretensos movimentos precursores mostram 
que não o são de fato. Segundo o critério apontado, 
foram verdadeiros movimentos precursores da 
independência na América Espanhola e no Brasil: 

 
a) Movimento de Túpac Amaru nos Andes (1780-

1781); Guerra dos Emboabas no Brasil (1708-1709) 
b) Expedição de Francisco Miranda na Venezuela 

(1806); Inconfidência Mineira no Brasil (1788-1789) 

c) Revolta contra os impostos de alcabaia na Nova 
Granada (1780-1781); Guerra dos Mascates no 
Brasil (1711) 

d) Revolta da Venezuela contra a Companhia 
Guipuzcoana (1749); Insurreição Pernambucana no 
Brasil (1645-1654) 

e) Guerra civil no Peru (1543-1548); revolta contra o 
governo de Salvador Correia de Sá a Benevides no 
Rio de Janeiro (1660-1661) 

 
13 - (UFF RJ/1999)      

Com o lema liberal “Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade” consagrado pela Revolução Francesa 
influenciou, sobremaneira, as chamadas Inconfidências 
ocorridas em fins do século XVIII no Brasil Colônia.  

 
Assinale a opção que apresenta informações corretas 
sobre a chamada Conjuração dos Alfaiates. 
a) Envolveu  a  participação  de mulatos, negros livres 

e escravos, refletindo não somente a preocupação 
com a liberdade, mas também com o fim da 
dominação colonial. 

b) Esta inconfidência baiana caracterizou-se por 
restringir-se à participação de uma elite de letrados 
e brancos livres influenciados pelos princípios 
revolucionários franceses. 

c) Em tal conjuração, a difusão  das idéias liberais  não  
acarretou crítica  às contradições da sociedade  
escravocrata. 

d) Este  movimento,  também  conhecido como 
Inconfidência  Mineira, teve um papel singular no 
contexto da crise do sistema colonial, revelando 
suas contradições e sua decadência. 

e) Um de seus principais motivos foi a prolongada 
crise do setor cafeeiro que se arrastou ao longo da 
segunda metade do século XVIII. 

 
14 - (UFPB/2001)  
  No final do século XVIII, dois movimentos sociais, a 

Inconfidência Mineira (1789) e a Inconfidência Baiana 
(1798), tiveram como motivação romper com o domínio 
colonial português.  

 
  Sobre essas rebeliões, afirma-se: 
 

I. As duas Inconfidências tinham como objetivo criar 
uma república e abolir a escravidão. A 
Inconfidência Mineira foi um movimento de elite e 
a Baiana, mais popular, contava com a participação 
de pessoas de origem humilde, como alfaiates, 
soldados e escravos. 

II.  A Inconfidência Mineira tinha um caráter mais 
econômico, prevalecendo em seus projetos 
medidas mais anti-coloniais do que sociais. Já a 
Inconfidência Baiana, além de anti-colonial, foi mais 
voltada para reformas sociais, pois defendia uma 
sociedade em que os menos favorecidos tivessem 
melhores condições de vida. 



 

 
4 

www.historiaemfoco.com.br 

Brasil Colonônia - Movimentos Emancipacionistas 

4 

III.  A repressão imposta pela metrópole portuguesa 
atingiu principalmente os mais humildes. Entre os 
mineiros, o único condenado foi Tiradentes. Entre 
os baianos, foram condenados dois soldados, um 
aprendiz de alfaiate e um alfaiate. Para os 
condenados, foi aplicada a pena máxima: 
enforcamento e esquartejamento. 

 
  Está(ão) correta(s): 

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

 
15 - (UFRN/1996)       

No início do século  XIX, era grave a situação da 
Capitania de Pernambuco. Com o governo português já 
estabelecido no Brasil, sob Dom João VI, nela ocorreu a 
maior rebelião colonial, que se destacou das demais, 
também, por se ter estendido às capitanias vizinhas: 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. No Rio Grande do 
Norte, a figura de maior destaque na Revolução 
Pernambucana de 1817 foi: 

 
a) Pedro Velho. 
b) Filipe Camarão. 
c) José Inácio Borges. 
d) André de Albuquerque. 
e) Jerônimo de Albuquerque. 

 
16 - (UFRN/1998)       

As Conjurações Mineira e Baiana foram influenciadas 
pelas idéias surgidas, no séc. XVIII, na Europa e nos 
Estados Unidos. 

 
Identifique a opção em que as duas Conjurações estão 
adequadamente caracterizadas. 

a) Conjuração Mineira: participação significativa da elite 
branca de Minas Gerais; Conjuração Baiana: 
participação de pobres, negros e mulatos da população 
urbana de Salvador. 

b) Conjuração Mineira: participação significativa do clero 
e das camadas mais baixas da população; Conjuração 
Baiana: participação exclusiva das camadas populares. 

c) Conjuração Mineira: participação exclusiva das 
camadas populares; Conjuração Baiana: participação, 
na sua quase totalidade, de membros do clero. 

d) Conjuração Mineira: participação expressiva de 
populares articulados pela elite branca; Conjuração 
Baiana: participação significativa do alto clero, de 
intelectuais e de militares. 

 
17 - (UFRRJ/2001)  

“Horas depois chega o Visconde de Pirajá (comandante 
das armas da Bahia) acompanhado do juiz de paz Lázaro 
José Lambeiro e do inspetor de quarteirão João 
Sampaio. O militar abraça efusivamente Cipriano, 
chamando-o de ‘grande amigo’ e até beija-o na testa 

suplicando que vá para a rua acalmar as agressões 
contra os comerciantes portugueses.” 
MOREL, Marco. Cipriano Barata na sentinela da 
liberdade. In: O Globo: Prova e Verso, 21 de abril de 
2001. 

 
Cipriano Barata foi preso por envolvimento na 
Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, em 1798. O 
despontar de rebeliões, ao final dos setecentos, 
apontava para um quadro de crise do antigo sistema 
colonial. 

 
Partindo dessa afirmação, 
a) Retire do texto uma passagem que indique um dos 

motivos da revolta. 
b) Aponte uma semelhança e uma diferença entre a 

Revolta dos Alfaiates e a Conjuração Mineira, frutos 
da conjuntura do final do século XVIII. 

 
18 - (UFSE/2001)    

  "O heróico Tiradentes, calmo e solene, foi 
conduzido, vestindo a túnica branca dos condenados, da 
prisão da Rua da Cadeia, hoje Rua da Assembléia e pela 
Rua do Piolho, acompanhado por dois padres e uma 
guarda de cem baionetas, fazendo preces, até chegar ao 
cadafalso. Ali, deu o dinheiro que tinha aos seus 
executores e depois de repetir com seu confessor o 
Credo católico, gritou: 'Cumpri a minha palavra, morro 
pela liberdade'." 

 
(A Presença Inglesa no Brasil. Loyds Bank.   
Fundação Roberto Marinho) 

 
O texto faz referência a: 
a) Uma conjura que se caracterizou por suas idéias 

socialistas. 
b) Um movimento de caráter aristocrático e 

antipopular. 
c) Uma conjura cujo único objetivo era abolir a 

escravidão. 
d) Um movimento literário radical que questionava a 

Igreja do período. 
e) Uma movimentação de rebeldes que se baseava 

nas idéias mais radicais do iluminismo. 
 
19 - (UFSC/2001)  

“...” Que estava plenamente provado o crime de lesa-
majestade [...] a que premeditadamente concorriam de 
se subtraírem da sujeição em que nasceram e que 
como vassalos deviam ter a dita senhora (Dona Maria 
I), para constituírem uma República, por meio de uma 
formal rebelião, pela qual assentaram de assassinar ou 
depor General e Ministros, a quem a mesma senhora 
tinha dado jurisdição e poder de reger e gover-nar os 
povos da Capitania [...] 

 
Portanto condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, 
por alcunha Tiradentes, Alferes que foi da tropa paga da 
Capitania de Minas, a que com baraço e pregão seja 
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conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela 
morra morte natural, para sempre. E que depois de 
morto, lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica, 
onde em lugar mais público dela, seja pregada em um 
poste alto, até que o tempo a consuma e o seu corpo 
será dividido em quatro quartos e prega-dos em postes 
pelo caminho de Minas “...” 
   ASTRO, Therezinha de. História  documental do 
Brasil.  Rio de Janeiro, Record, 1968. p. 123-124. 

 
Analisando o texto, o momento e as circuns-tâncias em 
que foi escrito, assinale a(s) proposi-ção(ões) 
VERDADEIRA(S). 
01. Trata-se da condenação de Joaquim José da Sil-va 

Xavier, conhecido como Tiradentes, que com outros 
não citados no trecho, foram julgados por terem 
participado de uma insurreição contra o governo 
português. 

02. Segundo o texto, entre outros objetivos do movi-
mento conspiratório, estava o de proclamar uma 
República. 

04. A conspiração pretendia ainda a abolição da es-
cravatura, independência das colônias america-nas 
e a adoção dos princípios da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na 
França. 

08. O movimento por cuja participação foi condenado 
Tiradentes é conhecido, na História do Brasil, como 
Revolta de Vila Rica. 

16. Os réus foram condenados não só por conspi-
rarem, mas por crime de assassinato de autori-
dades da Colônia e da rainha de Portugal. 

32. O movimento que motivou a condenação de Tira-
dentes teve forte participação popular. Muitos dos 
que foram presos eram operários, soldados, 
agricultores pobres e mesmo alguns clérigos, como 
Frei Caneca, também condenado e exe-cutado.  

 
20 - (UnB DF/1992)  

Uma das evidências da fragilidade e d crise do sistema 
colonial foram as conjurações e as revoltas ocorridas no 
Brasil do final do século XVIII.  

 
Constituem aspectos dessa crise: 
00. A reafirmação da política protecionista da 

metrópole em relação à colônia, com enrijecimento 
do fiscalismo para fazer frente à política de livre 
cambismo defendido pela Inglaterra. 

01. O declínio da mineração, acompanhado por uma 
crise geral da produção agrícola, principalmente do 
algodão, arroz e anil. 

02. A atuação das Companhias de Comércio, atrelando 
os produtores da colônia aos interesses comerciais 
monopolista da metrópole. 

03. O caráter meramente contestatório das diversas 
conjurações, revoltas e rebeliões que eclodiram, 
uma vez que nenhuma delas manifestou uma 
intencionalidade explícita à ruptura com a 
metrópole. 

 
21 - (UnB DF/1993)  

Com relação a aspectos da crise do sistema colonial no 
Brasil, julgue as afirmações: 
00. A colonização brasileira proporcionou mecanismos 

de desenvolvimento que resultam numa maior 
complexidade sócio-econômica, desencadeando 
assim uma crítica ao sistema colonial. 

01. Na segunda metade do século XVII surgiu no Brasil 
a formação da consciência de nacionalidade. 

02. Foi elaborado um programa de organização política 
durante a Inconfidência Mineira que questionou o 
pacto colonial e a legitimidade do escravismo 
colonial. 

03. A Conjuração Baiana planejava fundar uma 
Monarquia parlamentarista que comercializaria 
livremente como todos os países. 

22 - (UnB DF/1994)     
A respeito dos movimentos sociais, das nacionalidades 
e das “minorias”, julgue os itens abaixo. 
00. Portugal, França, Inglaterra e Holanda são Estados 

europeus mais antigos, consolidados na transição 
da Idade Média à Idade Moderna. A Espanha 
consolidou-se como Estado apenas no século XIX. 

01. No processo histórico de formação e consolidação 
dos Estados europeus, inúmeras coletividades 
nacionais foram separadas pelas fronteiras 
territoriais dos Estados que surgiram. 

02. O fortalecimento dos movimentos nacionalistas no 
continente africano ocorreu nos anos sessenta, 
contudo, Moçambique e Angola já tinha 
conquistado suas independências nos anos 
cinqüenta. 

03. A composição em diferentes grupos étnicos da 
população negra da República Sul-Africana é um 
fato social e político, tendo facilitado a união entre 
o grupo étnico-cultural zulu, liderado por Buthelezi, 
e o grupo étnico-cultural de maioria xnosa, 
liderando por Nelson Mandela. 

04. Nas últimas décadas do século XX o movimento 
estudantil, o movimento de resistência de 
resistência dos índios e o movimento feminista 
sofreram um esvaziamento por causa das vitórias 
garantidas junto a sociedade. 

 
23 - (UFMS/2001)  

Leia, com atenção, o texto que segue. 
 

Ao mesmo tempo em que a Coroa lusa mantinha uma 
política de reforma do absolutismo, surgiram na Colônia 
várias conspirações contra Portugal e tentativas de 
independência. Elas tinham a ver com as novas idéias e 
os fatos ocorridos na esfera internacional, mas refletiam 
também a realidade local. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo : Edusp, 1999, 
p.113. 

 
As afirmações do historiador Boris Fausto estão 
relacionadas a movimentos de revolta regional que 
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ocorreram na história do Brasil colonial, dentre os quais 
é correto citar: 
01. A Inconfidência Mineira, que foi um movimento 

contra a “derrama”. 
02. A Conjuração dos Alfaiates, movimento ocorrido 

em 1798. 
04. A Cabanagem, no Pará, e a Sabinada, na Bahia. 
08. A Inconfidência Mineira, com a participação de José 

Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que embora 
não pertencesse à elite, se sentiu prejudicado 
diante das medidas adotadas pelo governador de 
Minas Gerais. 

16. A Conjuração dos Alfaiates, apenas com a 
participação de uma elite colonial descontente com 
a redução de seus lucros na exploração das riquezas 
no Brasil. 

 
24 - (UFMT/2002)  

A Inconfidência Mineira ou Conjuração de Minas Gerais 
foi o primeiro movimento na América Portuguesa a 
manifestar com clareza intenção de ruptura com os 
laços coloniais.  

 
A respeito desse movimento, julgue os itens. 
00. Entre as razões do movimento, destacou-se a 

oposição ao enrijecimento da política fiscal 
metropolitana manifesta, entre outras medidas, na 
criação de uma quota fixa de ouro que deveria ser 
preenchida obrigatoriamente.  

01. Para conseguir a adesão das camadas populares, o 
movimento propôs mudanças de caráter social, 
como a igualdade de raça e cor, fim da escravidão e 
abolição dos privilégios.  

02. A origem social da maioria dos inconfidentes 
indicou que o sistema colonial lesava os interesses 
das camadas abastadas, mas, para as camadas 
pobres e para os escravos, a independência não 
aparecia como solução.  

03. A adesão da maioria das capitanias ao movimento 
fortaleceu o projeto político de manutenção da 
integridade territorial após a conquista da 
independência. 

 
25 - (UFOP MG/1998)       

No século XVIII, a dominação metropolitana começou a 
ser contestada. Já nas primeiras décadas dos 
Setecentos, observamos desafios à dominação colonial 
portuguesa. 
 
Indique um aspecto importante dessa crise: 
a) Ocorrência de um grande número de fugas e 

revoltas de escravos, que difundiam o ideal 
abolicionista. 

b) Apoio, por parte da população colonial, aos 
projetos coloniais de potências rivais a Portugal 
como, por exemplo, a Holanda. 

c) Surgimento do Partido Republicano, apoiado por 
proprietários de terras que propunham a 
independência nacional. 

d) Multiplicação de movimentos denominados 
“bandeiras” ou “entradas”, que contribuíam para 
que a população 
emigrasse rumo ao interior, fugindo, assim, à 
dominação colonial. 

e) Revoltas antifiscais, particularmente as ocorridas 
em Minas Gerais em 1720 e 1736, nas quais os 
representantes da Metrópole eram vistos como 
inimigos dos colonos. 

 
26 - (UPE/2002)  

Sobre os movimentos políticos que marcaram o Brasil, 
no período colonial, podemos afirmar que: 
a) Representaram os objetivos dos senhores de terras 

sem a participação popular e sem a influência das 
idéias vindas da Europa. 

b) Fracassaram nos seus objetivos, pois pretendiam 
libertar a colônia do domínio português, apenas 
com manifestos políticos, sem mobilização popular. 

c) Tiveram também participação, em alguns deles, dos 
grupos mais pobres da população, como podemos 
observar na Revolta dos Alfaiates na Bahia. 

d) Foram movimentos que absorveram os ideais 
iluministas, radicalizando nas reivindicações 
democráticas. 

e) Não são significativos historicamente, pois não 
houve espaço para protestos, devido ao 
autoritarismo de Portugal. 

 
27 - (UNESP SP/1993)  

As contradições, amplas e profundas, do processo 
histórico das Minas Gerais, acabaram gerando relações 
que podem ser entendidas através dos antagonismos: 
colonizador/colonizado; dominador/dominado; 
confidente/inconfidente; opressão  fiscal/reação 
libertadora.  

 
Nesses contexto, a Coroa Portuguesa, em seu próprio 
benefício, desenvolveu uma ação ‘educativa’ 
compreendendo: 
a) O estabelecimento de condições adequadas ao 

controle democrático da máquina administrativa. 
b) A realização de programas intensivos de prevenção 

dos súditos contra os abusos das autoridades. 
c) O indulto por dívida fiscal e o estímulo à traição e à 

delação entre os súditos. 
d) O arquivamento do inquérito e queima dos autos 

contra os inconfidentes. 
e) A promulgação de um novo regime fiscal que 

acabava com a prática da sonegação. 
 
28 - (UPE/2000)  

Leia atentamente as afirmativas abaixo. 
 

1. A Inconfidência Mineira teve um ideário político 
republicano e francamente abolicionista. 

2. A Revolta dos Alfaiates ameaçou a ordem social da 
Colônia, conseguindo resultados políticos 
inesperados. 
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3. A população colonial no Brasil pouco se empenhou 
para livrar-se do monopólio português, só 
acontecendo revoltas nas primeiras décadas do 
século XIX. 

4. A chamada Revolução de 1817 em Pernambuco 
assemelhou-se em sua liderança política com a 
Revolta dos Alfaiates. 

 
Após a leitura, conclui-se que: 
a) Só a 04 está correta; 
b) Todas estão corretas; 
c) Todas estão incorretas; 
d) Só a 01 está incorreta; 
e) Só a 03 está correta. 

 
29 - (FUVEST SP/1996)  

A Inconfidência Mineira foi um episódio marcado: 
a) Pela influência dos acontecimentos de julho de 

1789, a tomada da Bastilha. 
b) Pela atitude anti-escravista, consensual entre seus 

participantes. 
c) Pelo intuito de acabar com o predomínio da 

Companhia de Comércio do Brasil. 
d) Pela insatisfação ante a cobrança do imposto sobre 

bateias. 
e) Pelas idéias ilustradas e pela Independência dos 

estados Unidos. 
 
30 - (ACAFE SC/1999)  

No final do século XVlll e início do século XlX o sistema 
colonial, no Brasil, entra em crise.   
 
Sobre este período é FALSO afirmar: 
a) A economia colonial agrícola era baseada em uma 

agricultura extremamente diversificada. 
b) A partir do  declínio do  ciclo minerador, a colônia 

entrou em um processo de crise econômica, apesar 
do renascimento agrícola em algumas províncias do 
país. 

c) No contexto  internacional, a ocupação  de Portugal 
por tropas francesas, favoreceu a vinda da Família 
Real para o Brasil. 

d) A abertura dos portos pôs fim ao monopólio 
comercial português no Brasil.  

e) A Inconfidência  Mineira, com  suas  idéias  
iluministas, foi a maior manifestação do 
pensamento de contestação à coroa portuguesa. 

 
31 - (UNICAMP SP/1989)  

Leia e interprete o texto abaixo: 
      “A Inconfidência Mineira, ao contrário das rebeliões 

anteriores (na Colônia), prendia-se à conjuntura 
histórica ocidental e revelava a corrosão, pelas novas 
idéias e pelas transformações econômicas e sociais, das 
instituições vigentes na época”. 

(História Geral da Civilização Brasileira, Difel) 
 
32 - (UNICAMP SP/1993)  

A execução de Tiradentes teve um sentido bem mais 
amplo que o de um enforcamento. Tratava-se de uma 
punição exemplar: esquartejar, exibir o corpo nos locais 
onde os “crimes” foram praticados, salgar terrenos e 
demolir casas faziam parte do esforço de apagar a 
memória do “criminoso” e reavivar a memória da 
punição de seus crimes. Por estas práticas, afirmava-se 
o poder do soberano e incutia-se temor em seus súditos. 

(Adaptação da série Registros, nº 15, DPH, 1992) 
 

a) Por que as reivindicações dos Inconfidentes foram 
consideradas “crimes”, em 1789? 

b) O que quer dizer castigo exemplar? 
 
33 - (UNIFOR CE/1998)    

A presença da ideologia liberal ilustrada forjou o 
ideário revolucionário da segunda metade do século 
XVIII,  no Brasil.  As rebeliões naquele momento se 
diferenciavam em essência dos movimentos rebeldes 
do século XVII e da primeira metade do século XVIII,  
nos quais em nenhum momento esteve presente a 
idéia da separação definitiva de Portugal.  Os novos 
movimentos visavam a emancipação da colônia,  
questionando o sistema colonial.  
Dentre esses movimentos destaca-se a: 
a) Revolução Praieira. 
b) Conjuração Baiana. 
c) Guerra dos Mascates. 
d) Revolução Farroupilha. 
e) Confederação do Equador. 

 
34 - (UFU MG/2004)       

"O final do século XVIII foi um momento de grande 
turbulência política internacional, com ressonâncias no 
sistema colonial montado pelas nações européias. As 
idéias liberais agitavam as mentes, acenavam com a 
possibilidade de mudanças. Para as colônias traziam a 
esperança de independência política." 

 REZENDE, Antônio Paulo e DIDIER, Maria Thereza. 
"Rumos da História: a construção da modernidade - O 
Brasil Colônia e o mundo moderno". São Paulo: Atual, 
1996, p. 238. 

 
Tomando como referência a citação acima e seus 
conhecimentos sobre as revoltas coloniais no Brasil, 
identifique as diferenças entre a Inconfidência Mineira 
e a Inconfidência Baiana. 

 
 
 
 
 
 
 
35 - (PUCCamp SP/2004)      

Para responder à questão, observe os detalhes da 
bandeira. 
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No Brasil, a bandeira e o seu lema "Liberdade ainda que 
tardia" estão associados a um movimento político que 
questionava o pacto colonial. Eles simbolizavam a 
 
a) Revolta de Vila Rica de 1720. 
b) Inconfidência Mineira de 1789. 
c) Conjuração Baiana de 1798. 
d) Revolução Pernambucana de 1817. 
e) Confederação do Equador de 1824. 

 
36 - (PUCCamp SP/2004)      

As ordens já são mandadas, 
já se apressam os meirinhos. 
Entram por salas e alcovas, 
relatam roupas e livros: 
(...) 
Compêndios e dicionários, 
e tratados eruditos 
sobre povos, sobre reinos, 
sobre invenções e Concílios... 
E as sugestões perigosas 
da França e Estados Unidos, 
Mably, Voltaire e outros tantos, 
que são todos libertinos... 

  (Cecília Meireles, Romance XLVII ou Dos 
seqüestros. "Romanceiro da Inconfidência") 

 
A respeito da caracterização dos inconfidentes, tema 
presente em todo o Romanceiro, considere o texto 
adiante. 

 
A análise da extração social dos revolucionários indica, 
claramente, que em Minas a inquietação está lastreada 
pela prosperidade (de lavras, terras de lavoura, de gado 
e de escravos): a revolução é intentada por homens de 
posse. 
 (Carlos Guilherme Mota. "A idéia da revolução no 

Brasil (1789-1801)". São Paulo: Cortez, 1989, p. 115) 
A medida da Coroa que incidiu sobre essas posses e 
acirrou os desejos de rompimento com a metrópole foi 
a 
a) Resolução da rainha, D. Maria I, de proibir a 

agricultura de subsistência na região de Minas 
Gerais. 

b) Ameaça da Derrama, cobrança de 100 arrobas de 
ouro anuais a todos os habitantes, de forma 
indiscriminada. 

c) Nomeação de Contratadores, encarregados de 
cobrar todos os tributos destinados à metrópole. 

d) Oficialização do Quinto, imposto que incidia sobre 
a produção mineradora, da qual 20% destinava-se 
a Portugal. 

e) Instituição da Devassa, apuração dos proprietários 
suspeitos de conspirarem contra a Coroa. 

 
37 - (UNICAMP SP/2004)       

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

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

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

versão tradicional da Independência do Brasil? 
 
38 - (PUC PR/2004)       

A Conjuração Baiana (1798) diferenciou-se da 
Conjuração Mineira (1789), entre outros aspectos, 
porque aquela: 

 
a) Envolveu a alta burguesia da sociedade do 

Nordeste. 
b) Pretendia a revogação da política fiscal do 

Marquês de Pombal. 
c) Aglutinou a oficialidade brasileira insatisfeita com 

seu soldo. 
d) Teve um caráter popular, com preocupações 

sobretudo sociais. 
e) Ficou também conhecida como "revolta dos 

marinheiros". 
 
39 - (UFPE/2004)       

A crise do sistema colonial foi uma construção histórica. 
Muitas rebeliões aconteceram e evidenciaram os 
descontentamentos dos colonos com as atitudes da 
metrópole. No Brasil colonial, tivemos: 
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(     ) A Revolta dos Mascates, que ameaçou o domínio 
português com as alianças políticas feitas entre os 
comerciantes do Recife e a aristocracia de Olinda. 

(     ) A Inconfidência Mineira, que defendia, 
influenciada pelas ideias iluministas, o fim 
imediato da escravidão. 

(    ) A Inconfidência Baiana, em 1798, que contou com 
a liderança marcante dos grandes proprietários de 
terra e a participação dos maçons na divulgação 
das idéias liberais. 

(    )  A Guerra dos Emboabas, que ameaçou o domínio 
português, no século XVIII, com a ação dos 
rebeldes que conseguiram o controle e a 
exploração das minas de ouro. 

(     )  A Revolução de 1817, com a participação 
destacada do clero pernambucano e com a defesa 
de princípios do liberalismo. 

 
40 - (FGV/2004)        

A respeito da Revolta dos Alfaiates de 1798, podemos 
afirmar: 

 
a) Trata-se de uma revolução burguesa que tinha por 

objetivo eliminar o sistema colonial e estimular a 
entrada de imigrantes no Brasil. 

b) Os rebeldes foram influenciados pelas idéias do 
comunismo francês, que pregava a igualdade 
social e a distribuição de terras entre os mais 
pobres. 

c) Influenciados pelas doutrinas sociais da Igreja 
francesa, os líderes da revolta pretendiam garantir 
o ingresso no clero de homens de todas as raças. 

d) O discurso rebelde era marcado pelo 
anticlericalismo e defendia uma reforma na ordem 
vigente, de modo a eliminar as diferenças sociais. 

e) O movimento foi liderado pela elite baiana, 
descontente com a falta de incentivos do governo 
metropolitano com relação às necessidades da 
produção açucareira. 

 
41 - (UEPB/2005)     

O ano de 1817 marca uma das grandes revoltas 
ocorridas na região Nordeste. Sobre essa revolta é 
correto afirmar: 
a) A participação dos escravos nessa revolta se deu 

devido à inclusão da proposta do fim da escravidão 
como a principal bandeira do movimento. 

b) As lojas maçônicas tiveram papel decisivo no fim do 
movimento, auxiliando as autoridades na repressão 
e delatando os rebeldes. 

c) Essa revolta teve origem no Maranhão e espalhou-
se pelo Ceará, Piauí e chegou até ao estado do Pará, 

onde implantouse um governo republicano. 
d) Vitorioso em Pernambuco, o movimento espalhou-

se pela Paraíba. Na Paraíba, o governo Republicano 
foi implantado em 15 de março e deposto em 05 de 
maio do mesmo ano. 

e) As condições favoráveis de que gozavam todos os 
grandes proprietários da região, os afastaram do 

movimento. Dessa forma, o movimento se 
restringiu a escravos e pequenos proprietários. 

 
42 - (PUC MG/2003)  

A expressão Inconfidência Mineira é utilizada para 
designar, EXCETO: 
a) Uma revolta imaginada por uma elite, influenciada 

pelo ideário liberal iluminista e pela independência 
dos EUA. 

b) Um esboço de conspiração idealizada por 
proprietários de terras e escravos e um grupo de 
intelectuais, objetivando romper com o jugo 
metropolitano. 

c) Uma rebelião colonial ocorrida, em 1789, na 
capitania de Minas, visando à independência do 
Brasil. 

d) Um movimento planejado pela plutocracia local 
para evitar  o pagamento dos tributos em atraso à 
Metrópole. 

 
43 - (UEPB/2003)       

A crise do sistema colonial foi responsável pelo 
surgimento de diversas rebeliões no Nordeste. Dentre 
essas rebeliões uma se destaca pela dimensão que 
tomou, bem como, pela forte repressão que foi imposta 
aos participantes. trata-se da Revolução Pernambucana 
de 1817. 

 
Sobre essa rebelião é correto afirmar: 
a) Esse movimento ficou restrito a Pernambuco já que 

outras províncias não foram atingidas pela 
cobrança de impostos e apoiavam a política da 
corte. 

b) Participaram da rebelião as províncias de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Alagoas e Ceará. As causas da revolta são muitas, 
com destaque para a seca de 1816, a queda dos 
preços dos produtos de exportação no mercado 
externo e o aumento de impostos sobre os 
produtos de exportação da região. 

c) A libertação dos escravos como bandeira de luta do 
movimento foi o principal ponto aglutinador de 
forças populares na rebelião. 

d) A alta dos preços do açúcar e do algodão no 
mercado externo foi um dos fatores responsáveis 
pelo isolamento dos pernambucanos nesse 
movimento. 

e) Por ser um movimento com participação restrita e 
liderada pelas oligarquias regionais, a forte 
repressão imposta aos conspiradores fez com que 
esse movimento ficasse restrito aos estados de 
Pernambuco e Paraíba. 

 
44 - (UESPI/2003)       

A Revolução Francesa é uma espécie de desaguadouro 
em grande estilo das possibilidades de ação contra a 
velha ordem absolutista, o despotismo esclarecido, 
enfim, contra tudo aquilo que significasse o que alguns 
historiadores franceses chamam de Antigo Regime. Na 
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América do Norte, quanto na América Portuguesa, os 
reflexos das mudanças em curso na Europa causam 
variados tipos de impacto, do que podemos 
exemplificar para o caso do Brasil a(s): 

 
a) “Revolta de Beckmam”, no Maranhão, levante 

contrário ao monopólio comercial que era pedra 
angular do antigo sistema mercantilista; 

b) Chamada “Guerra dos Mascates”, em Pernambuco, 
movimento de comerciantes reivindicando 
condições de operar o livre comércio, tese típica do 
liberalismo em ascensão na Europa; 

c) Tentativas de insurreição em Minas gerais e na 
Bahia (última década do século XVIII), que tinham 
na base de suas postulações elementos do projeto 
revolucionário então em curso na França; 

d) “Revolução Farroupilha”, no Rio Grande do Sul; 
e) Várias insurgências de natureza revolucionária 

ocorridas na época das regências ou próximas dela. 
 
45 - (UFC CE/2003)       

Ao mesmo tempo em que se desenvolvia, em Portugal, 
uma política de reforma do absolutismo, surgiram 
conspirações na Colônia. Elas estavam ligadas às novas 
idéias e a acontecimentos ocorridos na Europa e nos 
Estados Unidos, mas também à realidade local. A idéia 
de uma nação brasileira foi se definindo à medida em 
que setores da sociedade da Colônia passaram a ter 
interesses distintos da Metrópole ou a identificar nela a 
fonte de seus problemas. Uma dessas conspirações foi a 
Inconfidência Mineira.  

 
Sobre o grupo que organizou esse movimento é correto 
dizer: 
a) Era heterogêneo, de origem social variada, com 

idéias diferentes sobre as transformações sociais 
que o movimento deveria provocar. 

b) Era um pequeno grupo de mineradores, 
preocupados unicamente em não pagar mais 
impostos à Metrópole, pois a extração do ouro 
tinha diminuído, e a Coroa continuava a cobrar o 
quinto. 

c) Era um grupo homogêneo de intelectuais, 
inspirados no Iluminismo e no liberalismo da 
Revolução Americana. 

d) Eram todos jovens, filhos da elite colonial, que 
tinham ido estudar na Europa. 

e) Teve forte presença de homens pobres, livres, 
libertos e escravos, e por isso, o fim da escravidão 
era um de seus principais objetivos. 

 
46 - (UFRN/2003)       

Entre os movimentos que eclodiram no Brasil no final do 
período colonial, destaca-se a Conjuração Baiana, 
ocorrida em 1798. Nessa ocasião, em Salvador, foram 
divulgados panfletos manuscritos. Em um deles 
constavam os seguintes dizeres: 
 

Animaisvos Povo Bahiense que está para chegar o 
tempo feliz da nossa liberdade... [...] 
Homens, o tempo he xegado para vossa ressureição; 
sim, para ressucitareis do abismo da escravidão, para 
levantareis a sagrada Bandeira da Liberdade.[...] 
He fazer uma guerra civil entre nós, para que não se 
distinga a cor branca, parda e preta, e sermos todos 
felices sem exceição de pessoa, de sorte que não 
estaremos sujeitos a sofrer hum homem tolo, que nos 
governe, que só governarão aqueles que tiverem juizo e 
capacidade para mandar a homens. [...] 

. .. huma revolução, afim de tornar esta Capitania hum 
Governo democrático, nelle seremos felices; porque só 
governarão as pessoas que tiverem capacidade para 
isso, ou sejão brancos ou pardos, ou pretos, sem 
distinção de côr... 

TAVARES, Luís Henrique Dias. Introdução ao estudo 
das idéias do movimento revolucionário de 1798. 

Salvador: Liv. Progresso, 1959. p. 7-13. 
 
No fragmento acima, estão expressos os anseios dos 
(as): 
a) Categorias marginalizadas (artesãos, mulatos, 

soldados, brancos pobres e negros) que desejavam 
uma sociedade com direitos iguais para todos os 
segmentos sociais da Bahia. 

b) Membros da elite branca da Bahia, que pretendiam 
a liberdade de comércio, o fim das imposições da 
metrópole e a autonomia política da província. 

c) Grandes proprietários das decadentes lavouras 
canavieiras do Recôncavo Baiano, que temiam uma 
revolução feita pelos escravos negros e mulatos 
livres. 

d) Camadas médias de Salvador, constituídas de 
homens livres, brancos e mulatos, temerosos de um 
levante dos escravos ou, como diziam, daquela 
“canalha africana”. 

 
47 - (UFMG/2004)  

Leia este trecho: 
 

O meu pai era paulista 
Meu avô, pernambucano 
O meu bisavô, mineiro 
Meu tataravô, baiano 
Meu maestro soberano 
Foi Antônio brasileiro. 

               Chico Buarque. Paratodos, 1993. 
 

Nesse trecho de canção, o autor procura traçar os 
caminhos percorridos por seus antepassados, para, com 
isso, sintetizar as várias facetas da identidade brasileira. 
As regiões referidas no trecho também permitem 
percorrer, na história do Brasil, uma trilha de sedição, 
porque, 
a) No período que antecedeu a Revolução de 30, esses 

Estados se insurgiram contra a Política dos 
Governadores, que manipulava as eleições 
presidenciais. 
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b) Às vésperas do Golpe de 64, as tropas aquarteladas 
nesses Estados apoiaram as reformas de base do 
Governo Goulart contra seus comandantes. 

c) Durante o período colonial, essas Capitanias foram 
convulsionadas por movimentos de oposição, que 
atentavam contra a ordem metropolitana. 

d) Na década seguinte ao golpe da maioridade, essas 
províncias assistiram a movimentos que 
protestavam contra a política centralizadora do II 
Reinado. 

 
48 - (UNIMONTES MG/2004)     

O  cotidiano das sedições revela, em especial quando se 
trata de grupos políticos com composição social 
heterogênea. caso particular do evento baiano ., que a 
trama política se desdobrava numa rede de pequenos 
favorecimentos. Era da natureza da sociedade colonial 
que, entre homens livres de condição distinta, às 
lealdades interpessoais correspondessem outras 
relações, envolvendo vantagens recíprocas. Essa era a 
base do clientelismo vigente nessa  sociedade que,  
malgrado  repousar  sobre  o trabalho escravo, se 
percebia segundo critérios estamentais do Antigo 
Regime, alvo da crítica teórica e prática dos mesmos 
sediciosos. Esses eram homens de seu tempo, e era 
como tais que desenvolviam sua ação política, assim 
como viviam seu cotidiano. (JANCSÓ, István. A sedução 
da liberdade. In: História da vida privada no Brasil. São 
Paulo: Cia das Letras, 1997, v.1, p. 434-6) 
 
Conforme o texto,  
a) a conduta política dos baianos é incorreta, uma vez 

que eles pregam a extinção do trabalho escravo, mas 
mantêm-se com o resultado do mesmo.  

b) a Inconfidência Baiana não tem a dimensão popular 
que se lhe atribui e que seria uma característica 
distinta da Inconfidência Mineira.  

c) a sociedade baiana era tipicamente de .Antigo 
Regime., prescindindo do trabalho escravo e da 
mobilidade social.  

d) o  comportamento  dos  inconfidentes  baianos  é 
contraditório, na medida em que reúne elementos 
.tradicionais. criticados pelas próprias .filosofias. 
que os inspiravam.  

 
49 - (UNIMONTES MG/2004)     

Acerca da “Conjuração Baiana”, movimento de caráter 
sedicioso, no século XVIII, é CORRETO afirmar que 
a) o movimento foi liderado pelos segmentos mais 

pobres e radicais da província, reunidos na 
Sociedade Cavaleiros da Luz. 

b) a Conjuração Baiana foi fundamentalmente 
pragmática, sem influência teórica, ao contrário da 
mineira em que predominavam os ideais 
iluministas. 

c) o movimento foi influenciado por pensadores como 
Voltaire e por movimentos como a rebelião negra 
do Haiti. 

d) a Conjuração propunha a independência da Bahia, 
ao contrário da mineira que postulava a imediata 
independência de toda a colônia. 

 
50 - (FGV/2000)       

“A confrontação entre a loja e o engenho tendeu 
principalmente a assumir a forma de uma contenda 
municipal, de escopo jurídico-institucional, entre um 
Recife florescente que aspirava à emancipação e uma 
Olinda decadente que procurava mantê-Io numa 
sujeição irrealista. Essa ingênua fachada municipalista 
não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses 
em choque. Logo revelou-se o que realmente era, o jogo 
de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor 
urbano e o devedor rural.” 

(Evaldo Cabral de Mello. A fronda dos mazombos, São 
Paulo, Cia. das Letras, 1995, p. 123). 

 
O autor refere-se: 
a) Ao episódio conhecido como a Aclamação de 

Amador Bueno. 
b) À chamada Guerra dos Mascates. 
c) Aos acontecimentos que precederam a invasão 

holandesa de Pernambuco. 
d) Às conseqüências da criação, por Pombal, da 

Companhia Geral de Comércio de Pernambuco. 
e) Às guerras de Independência em Pernambuco. 

 
51 - (UFTM MG/2004)       

No final do século XVIII, o Antigo Regime e o Sistema 
Colonial estavam em crise.  

 
Nesse contexto, a Conjuração Mineira: 
a) Ocorreu na época de apogeu do ouro, quando a 

população revoltou-se contra a exploração 
portuguesa, marcada por altos impostos. 

b) Decorreu do abrandamento dos princípios 
mercantilistas de dominação, devido à 
administração pombalina inspirada no Despotismo 
Esclarecido. 

c) Foi um movimento da elite econômica e cultural da 
região, que recebeu influências do Iluminismo e da 
independência das Treze Colônias inglesas. 

d) Representou a primeira tentativa de emancipação 
da colônia, com propostas de adoção da república 
e abolição imediata da escravatura. 

e) Diferenciou-se das demais revoltas coloniais 
porque contou com a participação de escravos e 
porque pretendia libertar o Brasil de Portugal. 

 
52 - (UFTM MG/2004)  

  Pretende, Doroteu, o nosso Chefe 
   mostrar um grande zelo nas cobranças 
   do imenso cabedal que todo o povo 
   aos cofres do Monarca está devendo; 
   envia bons soldados às Comarcas. 
   E manda-lhes que cobrem, ou que metam 
   a quantos não pagarem nas cadeias. 
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   (Cartas Chilenas, Thomas Antônio Gonzaga, década de 
1780) 

 
O poema refere-se: 
a) Ao erário privado do monarca, ou seja, impostos 

exigidos dos donos das minas. 
b) À demarcação do Distrito Diamantino, para a 

arrecadação de impostos na comarca de Serro Frio. 
c) À cobrança do soldo devido às tropas, em função do 

atraso da cobrança do quinto. 
d) Ao Alvará de 1785 que estabelecia a cobrança de 

imposto para quem implantasse manufaturas no 
Brasil. 

e) À cobrança da derrama, ou seja, impostos 
atrasados devidos à coroa portuguesa. 

 
 
 
 
 
 
53 - (UESPI/2004)      

Leia as afirmações abaixo relacionadas com as 
rebeliões havidas no Brasil colônia. 

 
1)  A Inconfidência Mineira tinha ideais claramente 

republicanos. 
2)  A Inconfidência Mineira foi um movimento 

liderado apenas pelo clero da época. 
3)  A revolta dos Alfaiates contou com expressiva 

participação popular. 
4)  Os movimentos libertários foram controlados por 

Portugal. 
5)  A escravidão dificultou uma maior mobilização 

contra Portugal. 
 
Estão corretas apenas: 
a) 1 e 2 
b) 1, 3 e 5 
c) 3, 4 e 5 
d) 2 e 4 
e) 2, 3 e 4 

 
54 - (UDESC SC/2006)     

Durante os séculos XVII e XVIII, o Brasil foi palco de 
motins, conspirações, revoltas e rebeliões. A 
Inconfidência Mineira é uma das expressões mais 
contundentes desse período. 
Em relação a esse período, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) O movimento inconfidente contra a metrópole 

manifestou-se em um momento em que o próprio 
estado português afrouxava seu poderio 
econômico e político sobre a colônia. 

b) Houve repressão da corte portuguesa como 
resposta aos protestos contra a instalação das casas 
de fundição, onde o ouro deveria ser quintado e 
transformado em barras. 

c) Os inconfidentes eram homens sem posses, 
desesperançados com os rumos do Brasil; por isso 
se rebelaram. 

d) Os inconfidentes inspiraram-se nas idéias 
absolutistas, defendidas pelos pensadores 
iluministas. 

e) A Inconfidência Mineira não visava ao fim do 
colonialismo português. 

 
55 - (PAS DF/2005)       

Texto I: "Entre os séculos XVII e XVIII, a colônia foi 
palco de diversos conflitos (...) O 
desdobramento desse processo seria a 
luta dos colonos por sua emancipação (...), 
no Brasil dos séculos XVII e XVIII não se 
lutava apenas contra os interesses e as 
pressões da metrópole.” (Teixeira, Brasil – 
História e Sociedade) 

 
Texto II: "Entre as últimas décadas do século XVIII e 

a primeira metade do século XIX, o mundo 
ocidental viveu um processo de intensas 
transformações econômicas, sociais, 
políticas e ideológicas. Foi um período de 
tantas e tão rápidas mudanças que 
mereceu ser chamado de ‘era das 
revoluções’” (Teixeira, Brasil – História e 
Sociedade) 

 
Texto III: “Todo jovem intelectual que devorasse 

livros, como o jovem Bonaparte o fizera, 
escrevesse mais poemas e romances e 
adorasse Rousseau poderia, a partir daí, 
ver o céu como limite.” (Hobsbawn, A 
Revolução Francesa) 

 
Na colônia, “não se lutava apenas contra os interesses e 
as pressões da metrópole”, existiam também 
rivalidades entre grupos sociais e étnicos, por exemplo, 
os escravos negros que buscavam resistir contra a 
sociedade escravista. Um exemplo dessa resistência foi 
o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi e 
destruído pelas tropas de 
a) Fernão Dias Paes 
b) Domingos Jorge Velho 
c) Amador Bueno 
d) Antônio Raposo Tavares 
e) Manuel Borba Gato 

 
56 - (PUC MG/2006)     

“Ó vós Homens cidadãos; ó vós povos curvados e 
abandonados pelo Rei, pelos seus despotismos, pelos 
seus ministros. Ó vós povo que nascestes para seres 
livres e para gozardes dos bons efeitos da liberdade... O 
dia da nossa revolução está para chegar, animai-vos, 
que sereis felizes para sempre.” 

(Panfleto: Aviso ao povo Bahiense) 
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O fragmento acima se refere ao movimento conhecido 
como “Conjuração dos Alfaiates”. 
Com relação a esse movimento ocorrido na Bahia em 
1798, é CORRETO afirmar que os revoltosos 
pretendiam: 
a) instalar uma República Provisória na cidade de São 

Salvador, com apoio da elite burocrática e de alguns 
membros do alto clero. 

b) defender o fim da dominação colonial garantindo, 
porém, a preservação do regime monárquico e a 
manutenção da escravidão. 

c) estabelecer um governo democrático na Capitania 
da Bahia de Todos os Santos, com igualdade de 
direitos, sem distinção de cor ou riqueza. 

d) protestar contra a política mercantilista 
portuguesa, buscando conseguir o apoio do 
governo norte-americano para pôr fim ao pacto 
colonial. 

 
57 - (UEM PR/2006)     

"Dentre as revoltas coloniais, a Inconfidência Mineira foi 
a mais célebre, por marcar o início do processo de 
emancipação política do Brasil."  

(KOSHIBA Luiz e PEREIRA, Denise M. Frayze. 
História do Brasil. São Paulo: Editora Atual, 1987, p. 

113). 
 
A respeito desse movimento emancipacionista ocorrido 
em Minas Gerais, em 1789, assinale o que for correto: 
a) Uma das principais propostas da Inconfidência 

Mineira era pôr fim, imediatamente, ao tráfico de 
escravos e à escravidão no Brasil. 

b) Os inconfidentes eram totalmente contrários à 
influência de sistemas filosóficos e de idéias 
políticas estrangeiras, como o Iluminismo europeu 
e os princípios republicanos que inspiraram os 
líderes norte-americanos da independência, em 
1776. 

c) Os inconfidentes, sob a influência do Iluminismo e 
do movimento de independência dos Estados 
Unidos da América, pregavam o fim do pacto 

colonial, a independência em relação a Portugal, a 
implantação do regime republicano etc. 

d) A Inconfidência mineira foi, na realidade, uma mera 
rebelião militar, sem apoio junto à intelectualidade, 
aos profissionais liberais e a outros setores civis da 
colônia. 

e) A principal causa da rebelião mineira foi a 
transferência da sede da administração colonial 
portuguesa de São João del Rei para a cidade do Rio 
de Janeiro, em 1785. 

 
58 - (UEPB/2006)     

As premissas de Igualdade e Liberdade, nascidas na 
Revolução Francesa, encontraram solo fértil na colônia 
brasileira. A respeito disso, leia o trecho do poema de 
caráter revolucionário de Francisco Muniz e Aragão: 
 
“Quando os olhos dos baianos / esse quadro 

divisarem / e longe de si lançarem / mil despóticos 
tiranos / que felizes e soberanos / nas suas terras 
serão! / Oh, que doce comoção / experimentarão 
essas venturas / só elas, bem que futuras / 
preenchem meu coração...” 
 
Sendo assim, podemos afirmar que: 
a) A Inconfidência Mineira foi o único movimento que 

objetivou a total separação do Brasil de Portugal. 
b) A propaganda mineira do ideário separatista se 

dava por via de sociedades literárias, onde letrados 
e não-letrados faziam leituras coletivas de textos, 
dada a dificuldade de reprodução de cópias. 

c) A crise do sistema colonial brasileiro teve como 
premissa apenas os reflexos deixados pela 
Revolução Francesa, e as revoltas dela derivadas 
não se apoiaram, em momento algum, nas 
chamadas Revoluções Burguesas. 

d) Todas as revoltas coloniais contra o poder 
metropolitano se fundamentavam não na visão de 
pátria ou nacionalidade, mas em interesses 
específicos e localizados. 

e) A “Inconfidência” configurou-se como um projeto 
da elite mineira, preocupada na manutenção de 
seus privilégios, ao contrário da Conjura Baiana, 
que reivindicava reformas contra as injustiças 
sociais e raciais da época, dando significados 
distintos ao ideal de Liberdade proclamado por 
cada um dos movimentos. 

 
59 - (UFPE/2006)     

As idéias do Iluminismo foram importantes para a 
divulgação de concepções de mundo que condenavam 
a escravidão e o feudalismo. No Brasil, na época, 
movimentos políticos foram influenciados por estas 
idéias. A Inconfidência Mineira, por exemplo, no século 
XVIII: 
a) foi uma rebelião de caráter popular que envolveu 

intelectuais e ameaçou a dominação militar 
portuguesa na região das minas. 

b) não conseguiu seguir as idéias liberais, devido à 
pouca participação de intelectuais entre as 
lideranças. 

c) defendeu, com clareza, o fim da escravidão 
seguindo, de forma revolucionária, os ideais do 
liberalismo. 

d) fracassou nos seus planos e foi fortemente 
reprimida pelas medidas tomadas por Portugal. 

e) teve a participação de escravos, lembrando a 
estrutura da Revolta dos Alfaiates, que aconteceu 
na Bahia. 

 
60 - (UEPG PR/2006)     

"Em dois momentos pelo menos, em Minas em 1789 e 
na Bahia em 1798, transcendeu-se a tomada de 
consciência da situação colonial, e se projetou a 
mudança, intentando-se a tomada do poder. [...] a 
Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana podem 
legitimamente considerar-se movimentos precursores 
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da emancipação política." Sobre os dois movimentos 
citados por Fernando Novais, assinale o que for correto. 
01. Ambos os movimentos tiveram amplo apoio das 

elites coloniais e um significativo apelo popular. 
02. Ambos tiveram um caráter predominantemente 

liberal, pois deles participaram apenas figuras 
destacadas da maçonaria e da igreja católica. 

04. São movimentos emancipacionistas que refletem, 
no plano político, o agravamento das tensões 
derivadas do próprio funcionamento do sistema 
colonial. 

08. O exemplo seccecionista da América Inglesa 
acompanhou o processo da rebelião mineira, 
enquanto que o traço libertário da França 
revolucionária acompanhou os insurretos baianos 
de 1798. 

16. No plano político, os conspiradores divergiam com 
relação à conjuração mineira. Uma parte defendia 
a idéia de uma república federativa e outra 
almejava a formação de uma monarquia 
constitucional. Os baianos, por sua vez, planejavam 
acabar com a escravidão e fundar uma república 
democrática. 

 
61 - (UFPI/2006)     

A crise do sistema colonial gerou uma série de rebeliões, 
as quais refletiam as contradições internas e a ruptura 
de interesses entre Metrópole e Colônia. Nesse quadro, 
está inserida a Inconfidência Mineira. Sobre o referido 
movimento, podemos afirmar: 
a) Que ocorreu em 1720, em Vila Rica, e que foi 

capitaneada por dois lideres revolucionários: Filipe 
dos Santos e Joaquim José da Silva Xavier. 

b) Que tinha como principal objetivo o fim da 
escravidão negra no Brasil, assim como, a 
implantação de um Governo Imperial absolutista, 
nos moldes do antigo regime. 

c) Que teve profundas raízes populares, 
arregimentando grande quantidade de pessoas 
contra a dominação portuguesa. 

d) Que foi um movimento muito influenciado pelas 
idéias liberais, presentes na Europa naquele 
momento, e pelo recente movimento de 
independência das treze colônias inglesas na 
América do Norte. 

e) Que tinha como objetivo central a busca da unidade 
territorial de todas as colônias portuguesas na 
América. 

 
62 - (UFMS/2006)     

No século XVIII, ocorreu um dos mais expressivos 
movimentos emancipatórios do período colonial 
brasileiro: a Inconfidência Mineira. Trata-se de um 
movimento político articulado, que teve, entre seus 
organizadores, poetas, mineradores, escritores, 
militares, religiosos e pessoas do povo. Destacam-se, 
entre seus objetivos, o rompimento e a separação do 
Brasil de sua metrópole, Portugal, e a implantação da 
República. Contudo, em algumas questões não havia 

consenso entre os inconfidentes. Aponte o(s) item(ns) 
que se refere(m) a esses pontos polêmicos. 
01. O assassinato do Visconde de Barbacena, 

governador de Minas Gerais. 
02. A abolição da escravidão, produzindo um acordo 

que promoveria a libertação somente dos escravos 
nascidos no Brasil. 

04. O pagamento integral das dívidas atrasadas com o 
fisco. 

08. A fundação de uma instituição universitária em Vila 
Rica e a transferência da capital do país para São 
João Del Rei. 

16. A criação de uma milícia integrada por cidadãos 
para substituir o exército permanente. 

 
63 - (UFPR/2006)     

A respeito da Revolução Pernambucana de 1817, 
considere as seguintes afirmativas: 

 
I. Foi marcada por forte sentimento antilusitano, 

resultante do aumento dos impostos e dos grandes 
privilégios concedidos aos comerciantes 
portugueses. 

II. Não contou com o apoio de religiosos e militares, 
tendo apenas a adesão dos demais segmentos da 
população.  

III. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de dois 
meses e deixou profundas marcas no Nordeste, 
com os combates armados passando de Recife para 
o sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba 
e Rio Grande do Norte. 

IV. A revolta foi sufocada apenas dois anos depois por 
tropas aliadas, reunindo forças armadas 
portuguesas, francesas e inglesas. 

V. Propunha a República, com igualdade de direitos e 
a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da 
escravidão. 

 
São verdadeiras apenas as afirmativas: 
a) I, III e V. 
b) I, II e III. 
c) I, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) II, III e V. 

 
64 - (UFMG/2007)     

Leia este trecho de documento: 
“Pernambucanos [...] o povo está contente, já não há 
distinção entre Brasileiros, e europeus, todos se 
conhecem irmãos, descendentes da mesma origem [...] 
Um governo provisório iluminado escolhido entre todas 
as ordens do Estado, preside a vossa felicidade [...] Vós 
vereis consolidar-se a vossa fortuna, vós sereis livres do 
peso de enormes tributos, que gravam sobre vós; o 
vosso, e nosso País [= Pernambuco] subirá ao ponto de 
grandeza, que há muito o espera, e vós colhereis o fruto 
dos trabalhos e do zelo dos vossos Cidadãos. Ajudai-os 
com [...] a vossa aplicação à agricultura, uma nação rica 
é uma nação poderosa. A Pátria é a nossa mãe comum, 
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vós sois seus filhos, sois descendentes dos valorosos 
Lusos, sois Portugueses, sois Americanos, sois 
Brasileiros, sois Pernambucanos.” 

Proclamação do Governo Provisório Revolucionário de 
Pernambuco, em 9 de março de 1817. 

 
Considerando-se os princípios que fundamentam a 
Revolução Pernambucana de 1817, é INCORRETO 
afirmar que seus participantes 
a) consideravam irrelevantes as questões tributárias e 

desigualdades existentes entre “Brasileiros”, 
“Pernambucanos” e “Portugueses”. 

b) entendiam que a riqueza tornava uma nação 
poderosa, sendo a agricultura vista como uma 
atividade econômica importante para a Pátria. 

c) promoveram a constituição de um Governo 
Provisório em Pernambuco, em oposição ao 
Governo Monárquico chefiado por D. João. 

d) reconheciam como identidades coletivas os 
“Pernambucanos”, os “Portugueses” e os 
“Brasileiros”, defendendo que todos eles eram 
filhos da Pátria. 

 
65 - (FUVEST SP/2007)    

(...) 
E ninguém percebe 
como é necessário 
que terra tão fértil, 
tão bela e tão rica 
por si se governe! 

 
(...) 

 
A terra tão rica 

e  ó almas inertes!  
o povo tão pobre... 

Ninguém que proteste! 
 

Esses versos de Cecília Meirelles, em Romanceiro da 
Inconfidência, evocam, de forma poética, os 
acontecimentos de 1789 em Minas Gerais. A partir 
deles, responda: 
a) Que razões motivaram os Inconfidentes, tendo em 

vista as condições das Minas Gerais? 
b) Que mudanças eles propuseram? 

 
66 - (UFAM/2007)    

Ocorrida em 1789, foi uma das principais rebeliões 
ocorridas no Brasil e envolveu setores da elite 
intelectual, contestando o fisco e o próprio sistema 
colonial. Entre seus objetivos figurava a proclamação da 
república e a fundação de fábricas. Trata-se da: 
a) Guerra dos Mascates 
b) Inconfidência Mineira 
c) Revolta dos Malês 
d) Confederação do Equador 
e) Revolta de Beckman 

 
67 - (UFC CE/2007)    

Na manhã de 12 de agosto de 1798, um panfleto 
revolucionário afixado em vários lugares da cidade de 
Salvador dizia: 
“Povo, o tempo é chegado para vós defendêreis a vossa 
Liberdade; o dia da nossa revolução, da nossa Liberdade 
e de nossa felicidade está para chegar, animai-vos que 
sereis felizes”. 

PRIORE, Mary Del et al (Org.). Documentos de História do 
Brasil – de Cabral aos anos 90. São Paulo: Scipione, 1997, p. 

38. 
 

A partir desse texto e de seus conhecimentos, responda 
às questões propostas. 
a) Que movimento produziu o panfleto citado? 
b) Cite três acontecimentos ocorridos no período, na 

esfera internacional, que podem ser relacionados a 
esse movimento. 
1. 
2. 
3. 

c) Cite dois objetivos do movimento ao qual o texto 
acima se refere. 
1. 
2. 

d) Apresente a relação entre a dureza das penas 
impostas aos principais acusados e a condição 
social da maioria dos participantes desse 
movimento. 

 
68 - (UFPE/2007)    

A Revolução Francesa divulgou ideais iluministas que 
criticavam o absolutismo e o monopólio comercial. 
Muitos desses ideais ajudaram a pensar as mudanças do 
sistema colonial. No Brasil, os ideais iluministas 
influenciaram a Revolta dos Alfaiates, a qual defendia: 
a) a imediata instalação de uma monarquia 

constitucional com sede na Bahia, seguindo o 
modelo de Montesquieu. 

b) a convocação de uma Assembléia Nacional para 
libertar os escravos e ampliar a cidadania. 

c) a estruturação de uma República e o fim das 
injustiças sociais existentes na colônia. 

d) a libertação dos escravos sem contudo haver a 
emancipação de Portugal, preservando-se, assim, o 
estatuto colonial. 

e) a independência da Bahia e a instalação de um 
governo de ex-escravos, baseado em ideais 
democráticos. 

 
69 - (FGV/2008)    

Leia os quatro trechos seguintes. 
I. Acreditavam os conspiradores que a derrama seria 

o estopim que faria explodir a rebelião contra a 
dominação colonial. Em uma de suas reuniões 
criaram até a palavra de ordem para começarem a 
agir. “Tal dia faço o batizado” era a senha. 

II. Dois envolvidos (...) escaparam às garras da 
repressão: José Basílio da Gama, que fugiu para 
Lisboa quando começaram as prisões, e Manoel 
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Arruda da Câmara, que era sócio correspondente 
da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, mas vivia 
no exterior. (...) O fato é que um ano após a prisão 
dos acusados nada de grave fora apurado, até 
porque recorreram ao recurso de negar articulação 
contra o domínio português. Em geral admitiram 
que suas reuniões eram marcadas por discussões 
filosóficas e científicas. 

III. (...) dentre os 33 presos e processados, havia 11 
escravos, cinco alfaiates, seis soldados, três oficiais, 
um negociante e um cirurgião. (...) Suas idéias 
principais envolviam o seguinte: a França constituía 
o modelo a seguir; o fim da escravidão; a separação 
entre Igreja e Estado (...) 

IV. Criou-se um Governo Provisório (...), integrado por 
representantes de cinco segmentos da sociedade: 
Domingos Teotônio Jorge (militares), Domingos 
José Martins (comerciantes), Manoel Correia de 
Araújo (agricultores), padre João Ribeiro Pessoa de 
Melo Montenegro (sacerdotes) e doutor José Luís 
Mendonça (magistrados). (...) Empenhado em 
ampliar o movimento anticolonial, o Governo 
Provisório enviou emissários a outras capitanias: 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e 
Bahia. 

(Rubim Santos Leão Aquino et alii, Sociedade 
brasileira: uma história através dos 

movimentos sociais) 
 

Os trechos de I a IV tratam, respectivamente, dos 
seguintes eventos 
a) Conjuração Mineira; Confederação do Equador; 

Conjuração Baiana; Guerra dos Mascates. 
b) Conjuração Mineira; Conjuração do Rio de Janeiro; 

Conjuração Baiana; Revolução de 1817. 
c) Revolta de Vila Rica; Conjuração do Rio de Janeiro; 

Conjuração Baiana; Revolução de 1817. 
d) Conjuração Mineira; Conjuração do Rio de Janeiro; 

Revolução de 1817; Revolta dos Cabanos.  
e) Conjuração Baiana; Conjuração Mineira; Revolução 

de 1817; Conspiração dos Suassuna. 
 
70 - (IBMEC SP/2008)    

EXALTAÇÃO A TIRADENTES 
 

Joaquim José da Silva Xavier 
Morreu a 21 de abril 
Pela Independência do Brasil 
Foi traído e não traiu jamais 
A Inconfidência de Minas Gerais 

 
Joaquim José da Silva Xavier 
Era o nome de Tiradentes 
Foi sacrificado pela nossa liberdade 
Este grande herói 
Pra sempre há de ser lembrado 

(Mestre Marçal) 
 

Considerando o samba, Tiradentes teria como principal 
marco heróico não ter renegado a Conjuração Mineira. 
No outro oposto encontramos Joaquim Silvério dos Reis. 
A delação de Silvério dos Reis resultou em concessão de 
favores da Coroa portuguesa. Esta concessão foi a (o): 
a) Autorização para comprar escravos índios. 
b) Concessão de monopólio em atividades 

manufatureiras tal como o acertado no alvará régio 
de 1785. 

c) Isenção de sua participação na cobrança de 
impostos atrasados na colônia, a chamada 
derrama. 

d) Obtenção de cargo político no interior da Câmara 
de Vereadores de Vila Rica. 

e) Recebimento de comenda nobiliárquica concedida 
pela Coroa portuguesa o que se traduzia em mais 
privilégios e vantagens. 

 
71 - (UFPE/2008)    

A história política de Pernambuco foi marcada por 
rebeliões, tanto contra as opressões do sistema colonial, 
representado pelo governo português, quanto contra o 
centralismo político pós-1822. Destacam-se, entre essas 
rebeliões: 
00. a Revolução Praieira, onde prevaleceram as idéias 

socialistas de Marx e Engels, com a condenação da 
monarquia. 

01. a Guerra dos Mascates, pela qual o Recife 
conseguiu maior liberdade administrativa e 
aumentou seu poder político. 

02. a Revolução de 1817, na qual os rebeldes 
defenderam, com a participação popular, o fim da 
escravidão negra. 

03. a Confederação do Equador, na qual as idéias 
liberais motivavam os rebeldes para combater o 
autoritarismo do governo de D. Pedro I. 

04. a Conspiração dos Suassunas, composta pelas elites 
admiradoras das idéias liberais. 

72 - (UFRRJ/2008)    
“Em 21 de abril de 1792, no Campo de São Domingos, 
Rio de Janeiro, a justiça de Sua Majestade Dona Maria I 
mandava executar o réu Joaquim José da Silva Xavier 
pelo horroroso crime de rebelião e alta traição de que 
foi considerado chefe, já que, na distante capitania de 
Minas Gerais, atentara com a mais escandalosa 
temeridade contra a Real Soberania, e Suprema 
autoridade da mesma senhora”. 

Mandado para execução da pena imposta a Joaquim José 
da Silva 

Xavier. In: Autos de devassa da Inconfidência Mineira, 1938. 
 

O texto se refere à punição imposta a Tiradentes, preso, 
no Rio de Janeiro em 10 de maio de 1789, por ter 
participado da Conjuração Mineira. 
Aponte o movimento de idéias e um evento político que 
influenciaram o movimento do qual Tiradentes 
participou. 

 
73 - (UNESP SP/2008)    
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Observe o quadro. 

 
(Pedro Américo, Tiradentes esquartejado - óleo sobre tela 

262x162 cm - 
Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora-MG.) 

 
Pode-se afirmar que a representação de Pedro Américo 
do inconfidente mineiro 
a) data dos primeiros anos da República, sugerindo a 

semelhança entre o drama de Tiradentes e o de 
Cristo. 

b) foi elaborada durante o período da Independência, 
como expressão dos ideais nacionalistas da dinastia 
de Bragança. 

c) caracteriza-se pela denúncia da interferência da 
Igreja católica nos destinos políticos e culturais 
nacionais. 

d) foi censurada pelo governo de Getúlio Vargas 
porque expressa conteúdos revolucionários e 
democráticos. 

e) foi proibida de ser exposta publicamente por incitar 
o preconceito contra o governo português, 
responsável pela morte de Tiradentes. 

 
74 - (UNIMONTES MG/2008)    

Entre as transformações econômicas, sociais e culturais 
provocadas pela atividade mineradora que se 
desenvolveu no século XVIII, nas Minas Gerais, é 
INCORRETO elencar: 
a) o aumento da produção de alimentos, a integração 

de novas áreas por meio da pecuária e o expressivo 
crescimento da atividade comercial. 

b) o surgimento de uma elite de intelectuais que se 
expressavam por meio da música, letras, escultura 
e eram afeitos à leitura filosófica iluminista. 

c) o surgimento de camadas intermediárias na 
sociedade, devido ao trabalho artesanal, prestação 
de serviços e atividades comerciais. 

d) a influência do Iluminismo, que possibilitou a 
participação popular na vida política, e a ascensão 
social e econômica de grande parte dos colonos. 

 

75 - (UECE/2008)    
Sobre a Inconfidência Mineira (1789), são feitas as 
seguintes afirmações: 
I. Estava entre os objetivos de boa parte dos 

conspiradores de Vila Rica, a constituição de um 
regime republicano no Brasil. 

II. Havia, também, por parte dos inconfidentes, a 
preocupação com o desenvolvimento de produtos 
manufaturados ou, em outras palavras, objetivavam 
a diminuição da dependência de artigos 
importados. 

III. A nova capital seria transferida para Belo Horizonte, 
por encontrar-se localizada numa área mais 
favorável para a expansão da lavoura e da pecuária. 

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

 
76 - (UFC CE/2008)    

Se, na Monarquia, Tiradentes, quando lembrado, era 
apresentado como um homem sem habilidades e 
realização profissional, no início da República ele passou 
a ser descrito como personagem de múltiplos talentos, 
entre os quais o talento político e revolucionário. Já no 
Estado Novo, tornava-se exemplo do brasileiro laborioso 
e dotado de inúmeras qualidades... 

FONSECA, Thais Nívia de Lima e. “A imagem do  
herói”. In: Nossa História. São Paulo: Editora  

Vera Cruz, nº 3, 2004 pág. 81. 
 

Considerando o texto acima, responda: 
a) A que episódio célebre da história brasileira se liga 

a personagem supracitada? 
b) Qual a razão imediata da deflagração desse 

episódio? 
c) O que explica a construção da imagem de 

Tiradentes em cada um dos contextos históricos 
mencionados? 
I. Monarquia: 
II. Início da República: 
III. Estado Novo: 

 
77 - (UFJF MG/2008)    

Leia o texto a seguir. 
“A revolta planejada não se materializara, mas isso não 
escondia o fato de que um importante segmento do 
grupo social em que o governo metropolitano devia 
confiar para exercer seu poder em nível local - em uma 
das mais importantes, populosas, ricas e 
estrategicamente bem-situadas capitanias brasileiras – 
tinha o atrevimento de pensar que podia viver sem 
Portugal.” 

(MAXWELL, K. Diálogos oceânicos) 
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A respeito desse contexto do final do século XVIII, na 
Capitania de Minas Gerais, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A extração de ouro declina depois do auge 

alcançado décadas antes, mas as exigências fixadas 
pela Coroa Portuguesa, de uma cota fixa de 
impostos a ser paga, permaneceram, gerando 
conflitos. 

b) A elite mineira, formada por proprietários de terras 
e minas, profissionais liberais e eclesiásticos, sentia-
se prejudicada diante das imposições da metrópole 
portuguesa. 

c) A circulação dos ideais iluministas refletia-se no 
espaço colonial como críticas ao colonialismo e ao 
monopólio comercial. 

d) A independência das 13 colônias da América do 
Norte apresentava-se como modelo de libertação 
ao jugo colonial. 

e) Os movimentos vitoriosos de independência das 
colônias da América Espanhola ocorridos no 
período criaram um ambiente propício às lutas pelo 
fim do pacto colonial na colônia portuguesa. 

 
78 - (UFMA/2008)    

Considerando os aspectos culturais no período colonial 
brasileiro, sobretudo em Minas Gerais, no século XVIII, 
analise as proposições abaixo e em seguida assinale a 
opção que contém a seqüência correta. 
I. Formaram as condições para uma aguda 

consciência política ligada ao controle português 
oposta ao nacionalismo. 

II. Manifestaram-se através de saraus da alta 
sociedade, sessões musicais, recitais de poesias e 
músicas sacras. 

III. Surgiram agremiações literárias que introduziram o 
sentimento nacionalista na literatura. 

IV. Foram favorecidos pela liberdade dada pela Coroa 
portuguesa à população de se expressar 
artisticamente. 

V. Desenvolveram-se com o crescimento urbano e 
social, da mineração e das idéias iluministas. 

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

 
79 - (UFMG/2008)    

Leia este trecho, que contém uma fala atribuída a 
Joaquim José da Silva Xavier: 
“... se por acaso estes países chegassem a ser 
independentes, fazendo as suas negociações sobre a 
pedraria pelos seus legítimos valores, e não sendo 
obrigados a vender escondido pelo preço que lhe 
dessem, como presentemente sucedia pelo caminho 
dos contrabandos, em que cada um vai vendendo por 
qualquer lucro que acha, e só os estrangeiros lhe tiram 
a verdadeira utilidade, por fazerem a sua negociação 

livre, e levado o ouro ao seu legítimo valor, ainda ficava 
muito na Capitania, e escusavam os povos de viver em 
tanta miséria.” 

Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. 2. ed. Brasília: 
Câmara dos Deputados; Belo Horizonte: Imprensa Oficial de 

Minas Gerais, 1980. v. 5, p. 117. 
 

A partir dessa leitura e considerando-se outros 
conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar 
que os Inconfidentes Mineiros de 1789 
a) acreditavam que o contrabando aumentava o valor 

recebido pelas pedras e ouro, pois dificultava sua 
circulação. 

b) consideravam que o monopólio comercial explicava 
por que as regiões de que se compunha Minas 
Gerais, cheias de pedras e ouro, ficavam mais ricas. 

c) defendiam o livre-comércio, por meio do qual 
pedras e ouro adquiririam seu real valor, uma vez 
que seriam vendidos aos estrangeiros legalmente. 

d) pensavam que os estrangeiros poderiam tirar 
vantagens do livre-comércio das pedras e ouro, 
visando a aumentar seus lucros. 

 
 
80 - (UFPE/2008)    

O Brasil foi colonizado com a ajuda marcante da Igreja 
Católica. Algumas rebeliões coloniais contaram com a 
participação ativa de membros do clero católico liberal. 
Entre elas destaca–se a: 
a) Guerra dos Emboabas 
b) Revolta dos Alfaiates 
c) Guerra dos Mascates 
d) Revolução de 1817 
e) Inconfidência Mineira 

 
81 - (UNIOESTE PR/2008)    

Entre os movimentos que eclodiram no Brasil em fins do 
século XVIII, dois se destacam: a Inconfidência Mineira 
e a Conjuração Baiana. 
Sobre esses movimentos, é correto afirmar: . 
a) Ambos os movimentos tinham caráter 

emancipacionista e pregavam o fim do domínio 
colonial, a abolição da escravidão e a instituição da 
república. 

b) Da Conjuração Baiana, participaram intelectuais 
ligados à loja maçônica “Cavaleiros da Luz”, além de 
pequenos comerciantes, artesãos, soldados e 
escravos. 

c) Os participantes da Inconfidência Mineira eram 
ligados à elite mineradora e proprietária, mas 
propunham o fim dos regionalismos e a 
reinstalação da capital em Salvador. 

d) A repressão da metrópole sobre a Conjuração 
Baiana atingiu igualmente intelectuais e setores 
populares, com o enforcamento de todos em praça 
pública. 

e) A intenção expressa pelos revoltosos baianos de se 
unir aos inconfidentes mineiros apressou a 
repressão da Coroa sobre os dois movimentos. 
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82 - (UNESP SP/2008)    

Ao mesmo tempo que a Coroa lusa mantinha uma 
política de reformas do absolutismo, surgiram na 
Colônia várias conspirações contra Portugal e tentativas 
de independência. Elas tinham a ver com as novas idéias 
e os fatos ocorridos na esfera internacional, mas 
refletiam também a realidade local. Podemos mesmo 
dizer que foram movimentos de revolta regional e não 
revoluções nacionais. 

(Boris Fausto, História do Brasil.) 
 

Acerca dos movimentos relacionados com a crise do 
sistema colonial, é correto afirmar que 
a) a Inconfidência Mineira foi a primeira tentativa de 

rompimento dos laços coloniais com a metrópole 
portuguesa e, entre os seus projetos, havia o de 
organizar uma república independente. 

b) a Conjuração Baiana, do fim do século XVIII, 
representou os interesses dos setores mais 
conservadores da sociedade baiana, que defendiam 
a manutenção da escravidão e os privilégios da elite 
local. 

c) a Revolução de 1817, eclodida em Pernambuco e 
disseminada por grande parte do nordeste 
brasileiro, defendia a ordem imperial na figura do 
rei Dom João VI, desde que houvesse restrições ao 
tráfico de escravos. 

d) a Conjuração Carioca, do início do século XIX, foi a 
mais popular das rebeliões inseridas no processo de 
emancipação política do Brasil, pois defendia o voto 
universal para todos os brasileiros. 

e) a Revolta dos Malês, de fins do século XVIII, teve 
como centro de operações a cidade de Salvador e 
defendia a independência do Brasil e a imediata 
abolição do tráfico de escravos para o Brasil. 

 
83 - (UFPE/2009)     

A leitura do processo da Revolução dos Alfaiates nos 
leva a compreender que essa revolução: 

 
00. adotou a mesma estrutura militar da Inconfidência 

Mineira. 
01. defendeu idéias radicais e revolucionárias para a 

época. 
02. não questionou a existência do regime escravocrata 

na colônia. 
03. contou com a participação de membros do clero 

baiano. 
04. negou a importância dos intelectuais para o 

movimento. 
 
84 - (UNICID SP/2009)     

Do ponto de vista social, a Inconfidência Mineira e a 
Conjuração Baiana se diferenciaram, pois 

 
a) enquanto a primeira apresentou um forte caráter 

elitista e escravocrata, a segunda foi um 

movimento fortemente marcado pela ação das 
camadas populares e de cunho abolicionista. 

b) embora ambas tenham lutado pela independência 
do Brasil e pela abolição da escravatura, a 
Inconfidência Mineira possuía um caráter menos 
elitista do que a Conjuração Baiana. 

c) se por um lado os dois movimentos eram elitistas e 
foram inspirados no êxito da Revolução Francesa, 
por outro, somente a Conjuração Baiana era 
verdadeiramente abolicionista e republicana. 

d) somente a Inconfidência Mineira, pelo fato de ser 
inspirada nos ideais do pensamento iluminista, 
pregava a igualdade de direitos sociais e, 
conseqüentemente, o fim da escravidão. 

e) de certo modo, defendiam interesses distintos, 
afinal, enquanto a primeira lutava pela liberdade de 
toda a população brasileira, a segunda lutava 
apenas em defesa dos senhores de escravos da 
Bahia. 

 
85 - (UDESC SC/2009)    

Sobre os movimentos que questionaram a dominação 
colonial na América portuguesa, assinale (V) para as 
afirmativas verdadeiras e (F) paras as afirmativas falsas. 

 
(  ) A Inconfidência ou Conjuração Mineira (1789) 

reunia intelectuais, clérigos, advogados, 
mineradores, proprietários, militares, etc.; dentre 
outros objetivos, pretendia proclamar uma 
república em Minas Gerais. 

(  ) Os sentimentos de liberdade e independência dos 
inconfidentes de Minas Gerais foram alimentados 
pelos ideais iluministas e influenciados pela 
Independência dos EUA (1776). Mas nem chegaram 
a decretar a revolução, pois foram delatados por 
um dos seus companheiros. 

(  ) O movimento baiano (1798), também influenciado 
pelas idéias de liberdade, igualdade e fraternidade 
da Revolução Francesa (1789), teve um caráter 
popular e contou com a participação de pequenos 
comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros 
libertos, mulatos e escravos. 

(  ) Os movimentos mineiro e baiano foram duramente 
reprimidos pelas autoridades portuguesas. Alguns 
conspiradores, sobretudo os mais poderosos, 
conseguiram se livrar das acusações ou receberam 
penas mais leves. 

(  ) No movimento mineiro, o único condenado à morte 
foi Tiradentes; e no movimento baiano, apenas os 
negros e os mulatos foram punidos com rigor, com 
quatro integrantes condenados à morte, 
executados e esquartejados, a exemplo de 
Tiradentes. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, 
de cima para baixo. 

 
a) VFVVF 
b) VVFVV 
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c) FFVVF 
d) FVFVV 
e) VVVVV 

 
86 - (UFG GO/2009)    

Observe a pintura a seguir. 
 

 
Pedro Américo. “Tiradentes esquartejado”, 1983. 

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, Minas 
Gerais, Brasil. 

 
A tela de Pedro Américo tematiza a morte de 
Tiradentes. Considerando a importância dessa pintura 
para o imaginário republicano, 
 
a) apresente um argumento que explique a 

apropriação da figura de Tiradentes pelos 
republicanos. 

b) explique como o quadro expressa essa apropriação. 
 
87 - (UNICAMP SP/2009)    

No quadro das revoltas ocorridas em Minas Gerais na 
primeira metade do século XVIII – entre 1707 e 1736 –, 
verificamos, em algumas delas, elementos de marcante 
originalidade, por contestarem abertamente os direitos 
do Rei e envolverem participação ativa de segmentos 
procedentes dos estratos sociais inferiores. 

(Adaptado de Luciano Raposo de Almeida Figueiredo,  
“O Império em apuros: notas para o estudo das  relações  
ultramarinas no Império Português, séculos XVII e XVIII”,  

em Júnia Furtado (org.). Diálogos oceânicos: Minas  
Gerais e as novas abordagens para uma história do Império  

Ultramarino Português. Belo Horizonte: UFMG, 2001, p. 
236.) 

 
a) Segundo o texto, quais eram as características 

originais apresentadas por algumas revoltas 
ocorridas na primeira metade do século XVIII? 

b) Dê duas características da Inconfidência Mineira 
que a diferenciam das revoltas ocorridas na 
primeira metade do século XVIII. 

 
88 - (FGV/2009)    

No texto a seguir, podemos ler, em linguagem da época, 
fragmentos da instrução do processo dos participantes 
de uma rebelião ocorrida na Bahia no fim do século 
XVIII; depois da leitura, responda aos subitens. 

 
"Huma formal, inteira sublevação", devendo-se matar a 
todos da sua governança e "saqueando-se os cabedais 
das pessoas opulentas". Para este revolucionário o 
"systhema francês" era o modelo: "he melhor a regência 
de muitos, do que de um só". Propunha a "liberdade a 
todos os creados, estabelecendo uma República de 
igualdade." 

(Processo de Manuel de Santa Anna, "pardo", soldado  
do Segundo Regimento de linha em Salvador. Autos 

 da Devassa do levantamento e Sedição Intentada na 
 Bahia em 1798, Anais do Arquivo Público da Bahia.  

In Mota, Carlos Guilherme, "Brasil revisitado") 
 

C.a) Como foi conhecida a rebelião mencionada, quais 
os seus objetivos gerais e quais os segmentos 
sociais e ocupações dos seus participantes? (7) 

C.b) Que movimentos de grande importância social e 
política haviam acontecido no mundo Atlântico 
(Europa e Américas) nas últimas décadas do século 
XVIII e quais as idéias filosóficas e políticas em que 
haviam se baseado? (8) 

C.c) Quais as razões dos diferentes níveis de rigor na 
repressão à Inconfidência Mineira, na qual apenas 
Tiradentes foi executado, e ao movimento baiano 
de 1798, no qual ocorreram várias execuções e 
esquartejamentos? (9) 

 
89 - (UECE/2009)    

“A tentativa de transformar Tiradentes em herói 
nacional, adequado a todos os gostos, não eliminou 
totalmente a ambigüidade do símbolo que representa.” 
Sobre Tiradentes, personagem histórico, analise as 
afirmações a seguir. 

 
I. A aceitação de Tiradentes veio acompanhada de 

sua transformação em herói nacional mais que em 
herói republicano. 

II. Em relação à figura de Tiradentes: ninguém teve 
razão e todos tiveram razão porque é assim que as 
lendas se constroem. 

III. Um dos segredos da vitalidade da imagem de 
Tiradentes enquanto herói nacional consiste na 
impossibilidade (até o momento) de construção de 
uma biografia precisa. 

 
Da análise das afirmações, pode-se concluir 
corretamente que 

 
a) apenas a I e a II são verdadeiras. 
b) apenas a I e a III são verdadeiras. 
c) apenas a II e a III são verdadeiras. 
d) as afirmações I, II e III são verdadeiras. 

90 - (UNIR RO/2009)    
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Está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o 
tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que 
todos seremos iguais. Essa frase apareceu escrita nas 
paredes das igrejas de Salvador marcando o início da 
chamada Revolta dos Alfaiates, da qual participaram 
artesãos, soldados, trabalhadores negros e mulatos 
livres e mesmo alguns escravos. Entre outros objetivos, 
esse movimento, de marcado caráter anticlerical, 
pretendia abolir a escravidão, instaurar a liberdade de 
comércio e proclamar a República. A partir das 
características e propósitos desse movimento, pode-se 
afirmar que foi influenciado principalmente pelos ideais  

 
a) do socialismo.  
b) da Inconfidência Mineira.  
c) do liberalismo.  
d) da Revolução Francesa.  
e) do bolivarismo.  

 
91 - (UPE/2009)    

Muitas revoltas tornavam claras as insatisfações dos 
colonos contra os desmandos de Portugal. Havia 
também a divulgação das idéias liberais, importantes 
para aprofundar a crise do sistema colonial. Nesse 
contexto, a Conspiração dos Suassunas em Pernambuco 

 
a) destacou-se pela sua organização militar e seu 

ideário iluminista. 
b) estimulou o debate político contra o sistema 

colonial português. 
c) firmou a existência de núcleos politicamente 

conservadores. 
d) foi sem importância para o movimento libertário de 

Pernambuco. 
e) era um movimento restrito aos intelectuais do 

Seminário de Olinda. 
 
92 - (UNCISAL AL/2008)    

A mineração provocou muitas mudanças no Brasil no 
século XVIII, dentre as quais se destaca 

 
a) a grande possibilidade de ascensão social, que criou 

uma sociedade democrática. 
b) a transferência da capital da colônia do Rio de 

Janeiro para Salvador. 
c) o abrandamento do fiscalismo e do controle 

político sobre a colônia. 
d) a substituição do escravo pelo trabalhador livre 

como mão-de-obra principal. 
e) a articulação de regiões econômicas, que formaram 

um mercado interno. 
 
93 - (UFS/2008)    

A colonização portuguesa não aconteceu sem a 
resistência de muitos grupos de colonos que lutaram 
pela emancipação do Brasil. A Rebelião de 1817 é um 
exemplo do desejo de mudanças dos colonos. Na 
Rebelião de 1817, em Pernambuco, houve: 

 

a) combates militares contra as tropas portuguesas, 
que garantiram, por uma década, a existência de 
um governo local. 

b) a propagação das idéias liberais do século XVIII e 
uma grande luta contra os males da escravidão. 

c) a participação expressiva do clero pernambucano, 
que defendia as idéias vindas do Iluminismo. 

d) a ajuda de tropas de São Paulo e do Rio de Janeiro 
aos rebeldes, o que colaborou para a derrota de 
Portugal. 

e) a influência dos comerciantes na liderança do 
movimento, os quais aderiram por inteiro ao fim da 
escravidão. 

 
94 - (CEFET PR/2009)    

No mundo ocidental, nas últimas décadas do século 
XVIII, ocorreram grandes transformações no sistema 
colonial decorrentes da revolução industrial inglesa, da 
independência dos Estados Unidos e da revolução 
francesa. Na América portuguesa, os colonos percebiam 
que estava em suas mãos a possibilidade de mudar o 
rumo dos acontecimentos, e tramaram movimentos 
conhecidos, em linhas gerais, como “conjurações 
emancipacionistas”, que tiveram lugar em vários pontos 
da colônia nesse período, EXCETO a: 
 
a) Inconfidência Mineira. 
b) Insurreição Praieira. 
c) Conjuração Carioca. 
d) Conjura dos Alfaiates. 
e) Conspiração dos Suassunas. 

 
95 - (Mackenzie SP/2009)    

“A transferência da Corte constituiu praticamente a 
realização da nossa independência. Não resta a menor 
dúvida de que ela viria, mais cedo ou mais tarde, mesmo 
sem a presença do Regente, depois Rei de Portugal. 
Mas, também é certo que nossa condição de sede 
provisória da monarquia foi a causa última e imediata 
da Independência, substituindo, talvez sem vantagem 
alguma, o processo final da luta armada que foi o das 
demais colônias americanas (...)” 

PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução Política do Brasil, 1975 
 

Acerca do contexto histórico acima descrito, considere 
as assertivas abaixo. 

 
I. A afirmação grifada nos remete ao anseio 

manifesto nos movimentos emancipacionistas – 
Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana –, 
ocorridos na colônia ao final do século XVIII, sinais 
explícitos da insatisfação colonial frente à opressão 
metropolitana. 

II. A presença da corte de D. João, no Brasil, foi 
decorrente das ações expansionistas de Napoleão 
Bonaparte, durante a Revolução Francesa. 

III. O caráter singular de nossa emancipação política, 
no contexto da América Latina, foi garantido pela 
decisão do próprio regente português de eliminar 



 

 
22 

www.historiaemfoco.com.br 

Brasil Colonônia - Movimentos Emancipacionistas 

22 

as restrições impostas pelo Pacto Colonial, no 
comércio brasileiro. 

 
Das assertivas, 
 
a) somente I e II estão corretas. 
b) somente II e III estão corretas. 
c) somente I e III estão corretas. 
d) somente I está correta. 
e) todas estão corretas. 

 
96 - (UFLA MG/2009)    

“A questão tributária tem sido causa ou protesto de 
inúmeras revoluções e transformações sociais na 
história da humanidade.” 

Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 2, nº 13 – Agosto: 
2008, pág. 22) 

 
São fatos ou acontecimentos que envolvem a questão 

tributária ao longo da História, EXCETO: 
 
a) O Ship Money na Revolução Inglesa, 1688, e outros 

impostos em desuso, cobrados por Carlos I, o que 
reforçou seu absolutismo e a oposição da 
burguesia, levando‐o à decapitação. 

b) A Inconfidência Mineira, em 1789, teve como 
causas fundamentais a cobrança de impostos e a 
criação das casas de fundição no período. 

c) A eclosão da Revolução Americana, 1776, contra os 
ingleses devido à cobrança de impostos, como: 
Sugar 
Act (Lei do Açúcar 1764), Stamp Act (Lei do Selo 
1765) e a Tea Act (Lei do Chá, 1773). 

d) A Revolução Francesa, 1789, teve como um dos 
seus estopins o aumento de impostos para conter a 
crise social e econômica do país após a Guerra dos 
Sete Anos contra os ingleses. 

 
97 - (FUVEST SP/2010)    

“Eis que uma revolução, proclamando um governo 
absolutamente independente da sujeição à corte do Rio 
de Janeiro, rebentou em Pernambuco, em março de 
1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco 
simpático que, se nos fora permitido [colocar] sobre ele 
um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos 
propusemos tratar.” 

F. A. Varnhagen. História geral do Brasil, 1854. 
 

O texto trata da Revolução pernambucana de 1817. 
Com relação a esse acontecimento é possível afirmar 
que os insurgentes 

 
a) pretendiam a separação de Pernambuco do 

restante do reino, impondo a expulsão dos 
portugueses desse território. 

b) contaram com a ativa participação de homens 
negros, pondo em risco a manutenção da 
escravidão na região. 

c) dominaram Pernambuco e o norte da colônia, 
decretando o fim dos privilégios da Companhia do 
Grão-Pará e Maranhão. 

d) propuseram a independência e a república, 
congregando proprietários, comerciantes e pessoas 
das camadas populares. 

e) implantaram um governo de terror, ameaçando o 
direito dos pequenos proprietários à livre 
exploração da terra. 

 
98 - (UFBA/2010)    

Liberdade política e liberdade econômica foram 
reivindicações que estiveram presentes no contexto da 
crise do Sistema Colonial português no Brasil. 
Com base nessa afirmação, indique como essas 
reivindicações são expressas na Revolução 
Pernambucana de 1817. 
• Liberdade política 
• Liberdade econômica 

 
99 - (UFRN/2010)    

Sobre a chamada Inconfidência Mineira, a historiadora 
Cristina Leminski afirmou: 

 
“Sem a derrama, o movimento esvaziava-se. Para a 
população em geral, se a derrama não fosse imposta, 
não fazia grande diferença se Minas era ou não 
independente. O movimento era fundamentalmente 
motivado por interesses, não por ideais [...]. A prisão dos 
homens mais eminentes de Vila Rica provocou [...] 
alvoroço na cidade [...] e o Visconde de Barbacena foi 
obrigado a admitir que a tentativa de manter sigilo 
sobre o processo seria inútil”. 

LEMINSKI, Cristina. Tiradentes e a conspiração de Minas 
Gerais. São Paulo: Scipione, 1994. p. 59-64. 

 
O movimento do século XVIII abordado nesse fragmento 
textual relaciona-se com a 

 
a) pretensão das lideranças econômicas de Vila Rica, 

principais beneficiadas com a arrecadação 
tributária portuguesa. 

b) repercussão da Revolução Francesa no seio da elite 
intelectual colonial da região aurífera nas Minas 
Gerais. 

c) exploração tributária feita pela Metrópole sobre os 
colonos portugueses, no contexto da crise do antigo 
sistema colonial. 

d) revolta desencadeada pela decisão da Coroa de 
instalar as Casas de Fundição, com o propósito de 
cobrar o quinto. 

 
100 - (ESPCEX/2012)    

No Brasil colônia, particularmente no séc. XVIII, 
ocorreram dois movimentos revolucionários que 
ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira (1789) 
e Conjuração Baiana (1798). 
Quais características são comuns entre eles? 
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a) A influência do pensamento iluminista e a 
participação maciça de pessoas da elite da 
sociedade local. 

b) Foram inspiradas pelo lema Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade e pretendiam acabar com a 
escravidão. 

c) Queriam romper com a dominação colonial e 
tiveram influência do pensamento iluminista. 

d) Foram sufocadas sem grande derramamento de 
sangue, pois havia grande participação de pessoas 
ligadas à elite da sociedade local. 

e) Pretendiam acabar com a escravidão e 
estabelecer a independência política do Brasil. 

 
101 - (UDESC SC/2010)    

No final do século XVIII, rebeliões e conflitos coloniais 
contribuíram para colocar em xeque o sistema colonial 
brasileiro. Em relação aos acontecimentos e às 
conjunturas que contribuíram para o entendimento 
dessa chamada crise do período colonial no país, 
assinale a afirmativa incorreta.  

 
a) Havia grande descontentamento no País em razão 

da concentração de poderes nas mãos de Dom 
Pedro I e, mais ainda, por ele atribuir a si o direito 
de nomear os presidentes das províncias; essa 
oposição contribuiu para o fim do regime colonial.  

b) No Brasil, os pesados impostos, as restrições ao 
livre comércio e as proibições às atividades 
industriais acirraram os conflitos entre as elites 
locais e o poder da metrópole.  

c) No final do século XVIII eclodem, no Brasil, as 
primeiras rebeliões de cunho emancipatório: a 
Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.  

d) A crise do sistema colonial brasileiro ligava-se à 
crise geral do sistema colonial da América Latina, 
que, por sua vez, era parte integrante da 
decadência do Antigo Regime europeu, debilitado 
pela Revolução Industrial na Inglaterra e 
principalmente pela circulação de idéias liberais e 
iluministas.  

e) As Revoluções Industrial, Americana e Francesa, 
de certa forma, constituíram-se sinais 
importantes da crise geral do antigo sistema 
colonial, pois foram importantes movimentos de 
transição na História, assinalados pela passagem 
da Idade Moderna para a Contemporânea.  

 
102 - (UNIMONTES MG/2010)    

Que o dever dos brasileiros, sem de opinião saber, 
É nesse dia se unirem, para preito render. 
Portanto vós, monarquistas, e vós outros, anarquistas, 
Juntai aos positivistas, os corações a bater. (...) 
Dos escravos as algemas quebradas, 
Serão poemas a esse gênio imortal. 
(Poema escrito por um operário, em 1884. In: 
CARVALHO, J. M. A formação das almas. São Paulo: Cia 
das Letras, 1990, p. 70) 

 

Nessa homenagem, o operário expressa a admiração à 
figura de __________________, único “herói” que 
pôde ser associado, no imaginário brasileiro, a uma 
representação que caía no gosto de todos. Aos anseios 
dos monarquistas, pela ________________, dos 
abolicionistas, pela __________________, dos 
positivistas e até dos anarquistas, pela 
_______________. 

 
Assinale a alternativa que apresenta, na sequência 
CORRETA, as palavras ou expressões que completam as 
lacunas acima. 

 
a) Dom Pedro II, regeneração, igualdade social, 

participação política. 
b) Frei Caneca, revolução, justiça social, democracia. 
c) Tiradentes, independência, liberdade, república. 
d) Duque de Caxias, ordem, fraternidade, 

propriedade privada. 
 
103 - (UFOP MG/2010)    

Sobre a Revolução Pernambucana de 1817, que eclodiu 
em Recife em 6 de março, é CORRETO afirmar: 

 
a) Opunha-se à eleição de representantes brasileiros 

nas Cortes de Lisboa. 
b) Foi marcada por sentimentos autonomistas e 

ideais republicanos. 
c) Caracterizou-se pela oposição entre mascates e 

proprietários rurais. 
d) Expulsou, definitivamente, os holandeses de 

Pernambuco. 
 
104 - (UEPB/2011)    

Considerando os conflitos sociais que ocorreram na 
segunda metade do século XVIII na América 
portuguesa, podemos afirmar: 

 
a) tanto na Inconfidência Mineira, quanto na Baiana 

estava presente, em parcela dos integrantes, a 
noção de que os governos deveriam existir para 
garantir direitos naturais dos homens como a 
liberdade e a propriedade. 

b) a Inconfidência Mineira não recebeu influência do 
movimento de independência dos EUA ocorrido 
em 1776. 

c) as ideias liberais e iluministas não motivaram os 
principais proprietários de terras e de áreas 
extrativas de ouro. 

d) tendo participação dos alfaiates como líderes da 
conjuração baiana, não se percebe influência de 
ideais iluministas no movimento. 

e) os inconfidentes mineiros tinham como projeto a 
ruptura com Portugal e a criação da República 
Federativa do Brasil, conforme conhecemos hoje. 

 
105 - (UFRN/2010)    

Em 1817, com a deflagração da Revolução 
Pernambucana, a área que atualmente compreende o 
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Nordeste do Brasil convulsionou-se. Nesse contexto, 
Pernambuco ocupava uma posição dominante em 
relação aos seus vizinhos – Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas e Sergipe. Sendo Pernambuco o 
principal pólo econômico, político e administrativo da 
região, a insurreição rapidamente se espalhou pelas 
capitanias vizinhas, inaugurando um ciclo 
revolucionário no Nordeste. 

 
a) Cite e explique duas características da Revolução 

Pernambucana de 1817. 
b) Mencione duas implicações desse movimento 

revolucionário no Rio Grande do Norte. 
 
106 - (UFTM MG/2012)    

Era óbvia a sedução que o enforcamento do alferes 
representava para o governo português: pouca gente 
levaria a sério um movimento chefiado por um simples 
Tiradentes (e as autoridades lusas, depois de 1790, 
invariavelmente se referiam ao alferes por seu apelido 
de Tiradentes). Um julgamento-exibição, seguido pela 
execução pública de Silva Xavier, proporcionaria o 
impacto máximo, como advertência, ao mesmo tempo 
que minimizaria e ridicularizaria os objetivos do 
movimento: Tiradentes seria um perfeito exemplo para 
outros colonos descontentes e tentados a pedir demais 
antes do tempo. 

(Kenneth Maxwell. A devassa da devassa, 1978.) 
 

O texto permite afirmar que 
 

a) o fato de o movimento ser chefiado por um 
simples Tiradentes foi a razão do seu fracasso. 

b) o governo tentou diminuir a relevância da revolta 
e aplicou punição exemplar em Tiradentes. 

c) o alferes foi enforcado por sua capacidade de 
liderar e seduzir os setores mais pobres do povo. 

d) o despreparo de Tiradentes acabou por frustrar os 
planos de revolta contra os portugueses. 

e) o movimento chefiado por Tiradentes não chegou 
a preocupar as autoridades portuguesas. 

 
107 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2013)    

 
 

A bandeira de Minas Gerais, com a inscrição 
“Liberdade, ainda que tardia”, faz referência à 
Inconfidência Mineira, em que se defendia 

 
a) a formação de uma República Bolivariana. 
b) uma revolução nos moldes da independência 

cubana. 
c) uma revolta social de cunho igualitário. 

d) a abolição da escravidão. 
e) a constituição de uma república independente. 

 
108 - (UEFS BA/2012)    

Os fatos históricos que levaram à emancipação das 
Colônias Inglesas da América do Norte influíram 

 
a) no apoio de seus líderes à reação do governo 

português contra a Conjuração Baiana de 1798, 
atualmente denominada de “revolta dos búzios”. 

b) no projeto de libertação da Capitania de Minas 
Gerais, representado pela busca de auxílio de um 
dos seus participantes junto a líderes políticos 
norte-americanos. 

c) no fortalecimento do pensamento democrático 
em Portugal, representado pelas ações do 
Marquês de Pombal contra os jesuítas. 

d) na extinção do tráfico de africanos escravizados, 
levados por traficantes portugueses para a 
América do Norte. 

e) no declínio da economia mineradora na Capitania 
de Minas Gerais, em vista, também, do declínio do 
comercio triangular no Caribe. 

 
109 - (Anhembi Morumbi SP/2014)    

Entre as várias rebeliões que marcaram o período do 
Brasil colonial, destaca-se a Inconfidência Mineira, 
ocorrida em 1789. 
É correto afirmar que a Inconfidência Mineira 

 
a) inspirou-se no processo de independência dos 

Estados Unidos e foi o primeiro movimento social 
brasileiro. 

b) sofreu grande influência das ideias iluministas e 
buscava romper o domínio português sobre a 
colônia. 

c) expressava a revolta contra a opressão exercida 
pela metrópole e contou com participação 
exclusivamente popular. 

d) visava proibir a instalação de manufaturas na 
região e pretendia manter a derrama em 
benefício da elite local. 

e) tinha como objetivo o fim da escravidão no país e 
seus principais líderes faziam parte da 
intelectualidade da região. 

 
110 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2014)    

O conceito de independência surge mais nítido nas 
Minas Gerais: a situação colonial pesa para esses 
homens proprietários; o problema é mais colonial do 
que social. (...) na Bahia de 1798, a inquietação é 
orientada por elementos da baixa esfera e a revolução 
é pensada contra a opulência (...). 

(Carlos Guilherme Mota, Ideia de revolução no Brasil) 
 

A respeito das conjurações do final do século XVIII, a 
afirmação do autor é justificada pelo fato de que 
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a) os dois movimentos apresentam grande 
semelhança quanto à participação social. 

b) a Conjuração Mineira foi um movimento contra a 
elite proprietária de terras. 

c) ambos os movimentos rejeitaram a influência das 
ideias do Iluminismo. 

d) a Conjuração Baiana propôs a igualdade social e a 
abolição da escravidão. 

e) a revolta contra os impostos e a opressão 
intelectual foi comum aos dois movimentos. 

 
111 - (Mackenzie SP/2014)    

Em 12 de agosto de 1798, as paredes das igrejas de 
Salvador, lugares públicos e paredes de casas, 
apareceram com panfletos manuscritos que diziam: 
“Está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o 
tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que 
todos seremos iguais”. Tal manifesto conclamava à 
revolução a população, que estava insatisfeita com o 
agravamento do custo de vida. A respeito dessa revolta 
é correto afirmar que 

 
a) a Inconfidência Mineira foi influenciada pelos 

ideais de liberdade vindos da Europa, pela 
independência das Treze Colônias da América do 
Norte e pela opressão metropolitana. 

b) a Inconfidência Baiana foi o mais importante e 
significativo dentre os movimentos 
emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira, 
a Conjuração Baiana e a Conjura do Rio de Janeiro. 

c) tal movimento de rebeldia contra a Metrópole se 
manifestou em um momento em que o próprio 
Estado Português afrouxou sua política de 
arrecadação fiscal sobre a Colônia. 

d) a Conjuração Baiana, diferente das demais 
revoltas da época, não se limitou apenas aos 
ideais de independência e liberdade, como 
propunha mudanças estruturais para a sociedade 
brasileira. 

e) a Revolta dos Alfaiates contou com a participação 
de todas as classes sociais da Bahia, ao contrário 
dos outros movimentos emancipatórios, mas a 
liderança coube aos grandes proprietários de 
terras. 

 
112 - (UFU MG/2014)    

Na Inconfidência Mineira, as ideias das Luzes fizeram-
se presentes. Fonte de inspiração presumível, mas não 
referida explicitamente pelos conjurados, é Do Espírito 
das Leis, de Montesquieu, na qual há toda uma 
discussão sobre as espécies de governo, bem como 
críticas bem ácidas ao despotismo e à colonização 
espanhola. Das Luzes, os inconfidentes apropriaram-se 
também de princípios como o antidespotismo, o direito 
dos povos à rebelião, mais as críticas pontuais ao 
exclusivo colonial e ao peso dos tributos.  

VILLALTA, Luiz Carlos. As origens intelectuais e políticas da  
Inconfidência Mineira. In: RESENDE, Maria Efigênia 

Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. História  

de Minas Gerais. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. V. II. 
p. 586/7 (adaptado) . 

 
 

a) Apresente duas características centrais do 
pensamento Iluminista do século XVIII.  

b) Contextualize historicamente as condições 
existentes nas cidades Mineiras do período 
Colonial, surgidas a partir da expansão 
mineradora, que permitiram o diálogo de parte de 
suas elites com o pensamento Iluminista Europeu.  

 
 
113 - (ENEM/2010)    

O alfaiate pardo João de Deus, que, na altura em que 
foi preso, não tinha mais do que 80 réis e oito filhos, 
declarava que “Todos os brasileiros se fizessem 
franceses, para viverem em igualdade e abundância”. 

MAXWELL, K. Condicionalismos da independência do 
Brasil. SILVA, M. N. (org.) 

O império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 
1986. 

 
O texto faz referência à Conjuração Baiana. No 
contexto da crise do sistema colonial, esse movimento 
se diferenciou dos demais movimentos libertários 
ocorridos no Brasil por 

 
a) defender a igualdade econômica, extinguindo a 

propriedade, conforme proposto nos movimentos 
liberais da França napoleônica. 

b) introduzir no Brasil o pensamento e o ideário 
liberal que moveram os revolucionários ingleses 
na luta contra o absolutismo monárquico. 

c) propor a instalação de um regime nos moldes da 
república dos Estados Unidos, sem alterar a 
ordem socioeconômica escravista e latifundiária. 

d) apresentar um caráter elitista burguês, uma vez 
que sofrera influência direta da Revolução 
Francesa, propondo o sistema censitário de 
votação. 

e) defender um governo democrático que garantisse 
a participação política das camadas populares, 
influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. 

 
114 - (ENEM/2011)    

No clima das ideias que se seguiram à revolta de São 
Domingos, o descobrimento de planos para um levante 
armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, 
teve impacto muito especial; esses planos 
demonstravam aquilo que os brancos conscientes 
tinham já começado a compreender: as ideias de 
igualdade social estavam a propagar-se numa 
sociedade em que só um terço da população era de 
brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em 
termos raciais. 

MAXWELL. K. Condicionalismos da Independência do Brasil. 
In: SILVA, M.N. (coord.) 
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O Império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 
1986. 

 
O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das 
propostas das lideranças populares da Conjuração 
Baiana (1798) levaram setores da elite colonial 
brasileira a novas posturas diante das reivindicações 
populares. No período da Independência, parte da elite 
participou ativamente do processo, no intuito de 

 
a) instalar um partido nacional, sob sua liderança, 

garantindo participação controlada dos 
afrobrasileiros e inibindo novas rebeliões de 
negros. 

b) atender aos clamores apresentados no 
movimento baiano, de modo a inviabilizar novas 
rebeliões, garantindo o controle da situação. 

c) firmar alianças com as lideranças escravas, 
permitindo a promoção de mudanças exigidas 
pelo povo sem a profundidade proposta 
inicialmente. 

d) impedir que o povo conferisse ao movimento um 
teor libertário, o que terminaria por prejudicar 
seus interesses e seu projeto de nação. 

e) rebelar-se contra as representações 
metropolitanas, isolando politicamente o Príncipe 
Regente, instalando um governo conservador 
para controlar o povo. 

 
115 - (UESPI/2014)    

O Brasil enfrentou muitas revoltas e rebeliões durante 
o período colonial. Algumas são denominadas de 
nativistas, outras de emancipacionistas. Sobre este 
tema, é CORRETO afirmar: 

 
a) A Revolta de Vila Rica e a Inconfidência Mineira 

foram rebeliões nativistas que marcaram a região 
de Minas Gerais no período colonial. 

b) A Revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates 
foram rebeliões emancipacionistas ocorridas, 
respectivamente, em Pernambuco e no Maranhão 
contra o domínio lusitano. 

c) As Conjurações Baiana e Mineira, embora 
emancipacionistas, distinguiram-se pelo fato de a 
segunda propor o fim da escravidão no Brasil, 
enquanto a primeira não discutia esta temática. 

d) O caráter central que distingue as revoltas 
emancipacionistas das nativistas na Colônia 
Portuguesa na América é que as primeiras tinham 
como objetivo central o rompimento com a 
dominação portuguesa enquanto as demais 
propunham apenas questionamentos específicos 
de cada província. 

e) O rompimento com Portugal e a criação de um 
governo independente no Brasil foi o ponto 
comum defendido por todas essas rebeliões. 

 
116 - (UERJ/2015)    

No Brasil, em finais do século XVIII, o 
descontentamento com o poder metropolitano deu 
origem a rebeliões que questionavam o domínio 
político português. Dentre essas rebeliões, destacam-
se a Inconfidência Mineira (1789) e a Conjuração 
Baiana (1798). 

 
Lema da Inconfidência Mineira 

 
 

Aviso ao Povo Bahiense 
Ó vós, Povo, que nascestes para ser livres e para gozar 
dos bons efeitos da Liberdade, ó vós, Povos, que viveis 
flagelados com o pleno poder do indigno coroado, esse 
mesmo rei que vós criastes; esse mesmo rei tirano é 
quem se firma no trono para vos vexar, para vos roubar 
e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para 
a vossa ressurreição, sim, para vós ressuscitardes do 
abismo da escravidão, para levantardes a sagrada 
Bandeira da Liberdade. As nações domundo todas têm 
seus olhos fixos na França, a liberdade é agradável para 
todos. O dia da nossa revolução, da nossa Liberdade e 
da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos que 
sereis felizes. 
Trecho do panfleto revolucionário afixado nas ruas de 
Salvador na manhã de 12 de agosto de 1798. 
Adaptado de PRIORE, M. del e outros. Documentos de 

história do Brasil: de Cabral aos anos 90. São Paulo: 
Scipione, 1997. 

 
Aponte duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e 
a Conjuração Baiana. Cite, também, dois movimentos 
políticos ou filosóficos que influenciaram essas 
insurreições. 

 
117 - (UEM PR/2015)    

Antes da independência do Brasil, ocorrida em 1822, 
eclodiram em diferentes regiões várias revoltas contra 
o domínio português sobre o território brasileiro. A 
respeito dessas revoltas, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. Na Inconfidência Mineira (1789), o 

descontentamento em relação à Coroa 
portuguesa partiu das classes mais desfavorecidas 
formadas por trabalhadores da extração do ouro 
e por escravos. 

02. Com o objetivo de diminuir as revoltas coloniais, o 
governo de Portugal dividiu o território brasileiro 
em sesmarias, sob a administração dos 
governantes provinciais. 

04. As ideias iluministas e a rejeição ao absolutismo 
monárquico alimentaram e fundamentaram 
sentimentos e revoltas anticoloniais. 
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08. A Conjuração Baiana (1798) congregou pessoas de 
diferentes grupos sociais, e boa parte delas 
desejava o fim da escravidão e a criação de uma 
República fundamentada em princípios de 
igualdade. 

16. A Guerra dos Farrapos foi uma revolta organizada 
pelos criadores de gado do Rio Grande do Sul, que 
se opunham aos ideais de emancipação política do 
Brasil em relação a Portugal. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 118 
  
     

Analise os trechos a seguir. 
 
Texto I:  

"Entre os séculos XVII e XVIII, a colônia foi palco de 
diversos conflitos (...) O desdobramento desse 

processo seria a luta dos colonos por sua 
emancipação (...), no Brasil dos séculos XVII e XVIII 

não se lutava apenas contra os interesses e as 
pressões da metrópole.”  

(Teixeira, Brasil – História e Sociedade) 
Texto II:  

"Entre as últimas décadas do século XVIII e a 
primeira metade do século XIX, o mundo ocidental 
viveu um processo de intensas transformações 
econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Foi um 
período de tantas e tão rápidas mudanças que 
mereceu ser chamado de ‘era das revoluções’” 

 (Teixeira, Brasil – História e Sociedade) 
Texto III:  

“Todo jovem intelectual que devorasse livros, como 
o jovem Bonaparte o fizera, escrevesse mais 
poemas e romances e adorasse Rousseau poderia, 
a partir daí, ver o céu como limite.” 

 (Hobsbawn, A Revolução Francesa) 
 
 
118 - (PAS DF/2005)     

Na colônia, “não se lutava apenas contra os interesses e 
as pressões da metrópole”, existiam também 
rivalidades entre grupos sociais e étnicos, por exemplo, 
os escravos negros que buscavam resistir contra a 
sociedade escravista. Um exemplo dessa resistência foi 
o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi e 
destruído pelas tropas de 
a) Fernão Dias Paes 
b) Domingos Jorge Velho 
c) Amador Bueno 
d) Antônio Raposo Tavares 
e) Manuel Borba Gato 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 119 
  
    

“No clima de opinião que se seguiu à revolta de São 
Domingos [Haiti], a descoberta de planos de uma 
revolta armada dos artesãos mulatos da Bahia 

[Conjuração Baiana], no decorrer de 1798, teve um 
impacto todo especial, pois os planos demonstravam o 
que os brancos pensantes já haviam começado a 
perceber: as idéias de igualdade social, se propagadas 
em uma sociedade onde apenas um terço da população 
era branca, seriam, inevitavelmente, interpretadas em 
termos raciais”. 

(MAXWELL, Kenneth. Chocolate, piratas e outros 
malandros. 

Ensaios tropicais. São Paulo, Paz e Terra, 1999. p.167) 
 
119 - (UFRRJ/2006)      

As revoltas ocorridas em São Domingos no final do 
século XVIII levaram a colônia antilhana a um 
movimento de emancipação política bastante peculiar 
(1804). Essas revoltas influenciaram movimentos 
populares ocorridos em outras sociedades latino-
americanas, inclusive no Brasil. 
Cite uma proposta da Conjuração Baiana que evidencie 

a influência das revoltas de São Domingos. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 120 
  
   

 Sob a perspectiva histórica, o que faz Cláudio 
Manuel da Costa um homem de seu tempo é a nítida 
identificação com a terra natal (...). Revela-se nele o 
dilaceramento interior do intelectual que vê com olhos 
críticos a paisagem natal, como nestes versos de um 
soneto seu: 
 Destes penhascos fez a natureza 
 O berço, em que nasci: oh quem cuidara 
 Que entre penhas tão duras se criara 
 Uma alma terna, um peito sem dureza. 

 
(Sonia Salomão Khéde. “Apresentação” a Cláudio 

Manuel da 
Costa. Rio de Janeiro: Agir, Nossos Clássicos, 1983. p. 

15) 
 
120 - (PUCCamp SP/2009)    

O poeta influenciado pela Revolução Americana, 
participou da Inconfidência Mineira, especialmente no 
que diz respeito à construção do edifício jurídico 
projetado para o regime político a ser implantado em 
Minas Gerais, no final do século XVIII. Nas propostas 
dos dois movimentos pode-se destacar a 

 
a) eliminação do pacto colonial, a instalação de uma 

monarquia constitucional e a abolição gradativa 
da escravidão. 

b) luta pela independência, a instalação de um 
governo republicano e o adiamento da discussão 
sobre a escravidão. 

c) demolição do sistema colonial, a instalação do 
sistema federalista e a extinção imediata do 
trabalho escravo. 



 

 
28 

www.historiaemfoco.com.br 

Brasil Colonônia - Movimentos Emancipacionistas 

28 

d) conquista de liberdade político-adminstrativa, a 
instalação do regime presidencialista e a abolição 
da escravidão. 

e) luta pela autonomia política, a instalação de um 
governo parlamentarista e a extinção do sistema 
escravista. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 121 
  
   

 A guilhotina, máquina criada para decapitar 
pessoas, foi adotada na França pela primeira vez em 
1792, em razão dos apelos do médico parisiense Joseph 
Guilhotin, que defendia o direito dos condenados à 
morte a um fim rápido e sem dor. 
 Até então, os métodos de execução utilizados eram 
basicamente a forca, o esquartejamento e as diversas 
variantes do suplício da roda – como a que colocava 
uma pessoa amarrada na parte externa de uma roda e, 
sob ela, brasas incandescentes. Conforme o carrasco 
girava a roda, a pessoa era “assada” viva, diante da 
população que se reunia para ver a cena. 
 Com a propagação dos ideais iluministas, os 
suplícios passaram a ser, cada vez mais, encarados 
como uma afronta à dignidade humana, um símbolo da 
tirania. Assim, o século XVIII marca o início de um longo 
processo que resultará em uma nova concepção de 
justiça. No século XX, mais do que punir, a justiça terá 
como missão promover a reinserção na sociedade 
daqueles que cometeram crimes. As prisões tornaram-
se locais que deveriam garantir a “reeducação” dos 
indivíduos que não souberam (ou não puderam) viver 
conforme as regras sociais. 

 
 (Michel Foucault. Vigiar e punir. Trad. Petrópolis: 

Vozes, 1989; 
 Michel Vovelle. Imagens e imaginários na História. 

São Paulo:  
Trad. Ática, 1997. In Gislane Azevedo e Reinaldo 

Seriacopi.  
História, série Brasil. São Paulo: Ática, 2005, p. 256) 

 
121 - (PUCCamp SP/2010)    

A propagação dos ideais iluministas revela-se como 
fator de influência sobre a nossa literatura, quando se 
atenta para 

 
a) a propagação das academias literárias e sua 

decisiva participação nos projetos estéticos tanto 
do Romantismo como do Realismo. 

b) a documentação em que manifestam sua 
preocupação com o destino de nossa terra os 
viajantes que para cá vieram nos séculos XVI e 
XVII. 

c) os princípios estéticos e as convicções ideológicas 
de poetas e intelectuais como Tomás Antonio 
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. 

d) o sentido nacionalista da produção de Gonçalves 
de Magalhães e Castro Alves, enfatizado no tom 
épico de seus poemas e manifestos. 

e) a insistência com que escritores satíricos do 
período barroco se empenham em ridicularizar a 
irracionalidade mesma do processo colonial. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 122 
  
   

A dois séculos de distância, o espetáculo ainda é 
assombroso (...) Que de tão longe uma Rainha 
enlouqueça e venha a morrer no cenário final do drama; 
que os sonhos dos Inconfidentes se cumpram depois de 
tantas sentenças; e que o Brasil se torne independente 
dali a 31 anos, e a República seja proclamada 
exatamente ao cumprir-se um século sobre aquelas 
prisões – tudo parece impregnado de um mistério claro, 
desejoso de revelar-se e de se fazer compreender. 

(Cecília Meireles. “Como escrevi o Romanceiro da 
Inconfidência”, 

anexo a Romanceiro da Inconfidência. São Paulo: 
Global, 2012. p. 255) 

 
122 - (PUCCamp SP/2013)    

Referindo-se no texto à origem e à motivação do 
Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles sugere 
que uma obra literária 

 
a) importa muito mais do que o fato histórico a partir 

do qual supostamente tenha sido gerada. 
b) pode nascer a partir da atualização de um fato 

cujo sentido fundamental não perde força na 
história de um país. 

c) impõe-se com mais força quando, rejeitando os 
valores do passado, propõe novos caminhos 
políticos para um país. 

d) tem como finalidade espelhar de modo bastante 
fiel os elementos essenciais da formação de uma 
sociedade. 

e) deve alicerçar-se na força da documentação 
histórica, sem a qual se arrisca a ser um exercício 
gratuito de imaginação. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 123 
  
   

No século XVIII, emergiu nas Minas Gerais uma 
pequena elite, culta e letrada, que se ocupava de 
tarefas burocráticas e administrativas e se dedicava às 
artes e à literatura. 
Atraída pelo ideal iluminista, essa elite foi protagonista 
de um surto literário inédito no Brasil, produzindo obras 
de natureza poética. Os poetas líricos Tomás Antonio 
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa exaltavam a vida 
bucólica e os amores tranquilos, seguindo a tradição 
dos modelos clássicos, em um movimento literário que 
ficou conhecido como Arcadismo. Formados em 
Coimbra, Portugal, ambos ocupavam cargos públicos 
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nas Minas Gerais e, em 1789, protagonizaram uma das 
primeiras conspiraç ões separatistas na colônia: a 
Conjuração Mineira. 

(NAPOLITANO, Marcos; VILLAÇA, Mariana.  
História para o ensino médio. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 293) 
 
123 - (PUCCamp SP/2014)    

O conhecimento histórico permite afirmar que a 
Conjuração, a que o texto de Marcos Napolitano e 
Mariana Villaça faz referência, 

 
a) tratou-se de uma revolução que propunha a 

perda, pelos grupos dominantes, dos privilégios 
sociais adquiridos depois de séculos do regime de 
produção escravista. 

b) foi um movimento no qual a questão colonial 
falava mais alto que a questão social, sendo o 
modelo norte-americano sua maior inspiração. 

c) caracterizou-se por se apropriar do conteúdo 
social mais marcante da Revolução Francesa, 
chegando mesmo a questionar o sistema 
escravista na colônia. 

d) representou o primeiro movimento de caráter 
emancipacionista da história colonial com 
conteúdo doutri nário definido e sólido apoio das 
camadas populares. 

e) mostrou que era possível vencer a dominação 
metropolitana e instaurar uma república 
independente baseada na liberdade e igualdade 
entre os cidadãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO:  
 
1) Gab:  

A Revolta dos Alfaiates tem origem, ao contrário da 
Conjuração Mineira, nos subestratos da sociedade. Em 
função disso seu progresso político é revolucionário no 
sentido do termo. Propunha a abolição da escravatura e 
uma redistribuição da renda em favor dos segmentos 
até então desfavorecidos.  

 
2) Gab: A 
 
3) Gab: C  
 
4) Gab: B 
 
5) Gab:A 
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6) Gab:A 
 
7) Gab: A 
 
8) Gab: 46 
 
9) Gab: 30 
 
10) Gab: B 
 
11) Gab: D 
 
12) Gab: B 
 
13) Gab: A 
 
14) Gab: C 
 
15) Gab: D 
 
16) Gab:A 
 
17) Gab:  

a) “.... acalmar as agressões contra os comerciantes 
portugueses.” 

b) A semelhança pode ser expressa, dentre outras, na 
proposta de independência política do Brasil ou 
construção de um regime republicano. As 
diferenças dizem respeito, por exemplo, às 
diferentes camadas sociais (em Minas, 
basicamente, elementos da elite colonial e na 
Bahia, representantes dos setores populares como 
negros e mulatos) e quanto à escravidão (não 
definida pelos mineiros e condenada pelos 
baianos). 

 
18) Gab: E 
 
19) Gab: 03 
 
20) Gab: VFVF 
 
21) Gab: VFFF 
 
22) Gab: FVFFF 
 
23) Gab: 03 
 
24) Gab:C–E–C–E 
 
25) Gab: E 
 
26) Gab: C 
 
27) Gab: C 
 
28) Gab: C 
 
29) Gab: E 

 
30) Gab:A 
 
31) Gab:  

A Inconfidência Mineira (1798) não teve o caráter de 
simples atrito entre brasileiros e portugueses. 
Como afirma o texto, a Inconfidência Mineira foi 
produto das transformações do final do século XVIII, 
convencionalmente tratadas como Crise do Sistema 
Colonial, isto é, a decadência do mercantilismo e 
absolutismo, causados por três fatos: a Revolução 
Industrial Inglesa, a Inconfidência Americana e a 
Revolução Francesa, com seu liberalismo político, que 
pregava o fim de todo reinado absoluto e de toda a 
sociedade dividida pelo privilégio das “ordens” – a 
nobreza, o clero e o povo. 
Estes ideais foram adaptados pelos inconfidentes a uma 
ordem escravista local: proclamação de uma república 
nos moldes americanos, livre produção manufatureira, 
independência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, 
instalação de uma universidade em Vila Rica e uma 
indefinição quanto ao problema do trabalho escravo. 

 
32) Gab:  

a) As reivindicações foram consideradas criminosas, 
em 1789, por que a Inconfidência Mineira lutava 
pela ruptura do Pacto Colonial, defendia a liberdade 
de opinião, lutava pela separação do Brasil de 
Portugal e questionava o autoritarismo do rei 
metropolitano sobre a colônia. Todos estes 
elementos eram inspirados na Revolução Francesa 
e nos ideais iluministas da época. 

b) Como está explícito no próprio texto, “castigo 
exemplar” significava que Tiradentes deveria sofrer 
humilhações (esquartejamento, exibição do corpo), 
para que seu exemplo incutisse medo e terror em 
outros manifestantes ou, ainda, significava que 
todos aqueles que lutassem contra a metrópole 
teriam o mesmo destino trágico. 

 
33) Gab: B 
 
34) Gab: 

As inconfidências mineira e baiana ocorridas no no 
Brasil no final do século XVIII, foram movimentos de 
caráter emancipacionsta em relação a Portugal e sob 
forte influência de  ideais liberais e republicanos 
propagados no contexto da crise do sistema colonial 
na América.  
A Inconfidência Mineira em 1789, teve um conteúdo 
fortemente  elitista e local uma vez que a pauta das 
críticas dos inconfidentes recaia sobre a tributação 
metropolitana nas Minas Gerais. Já a Conjuração Baina 
de 1798, apesar de ter sido organizada pelas elites 
representadas pela sociedade maçônica Cavaleiros da 
Luz,  constituiu-se num movimento de caráter popular 
por contar com lideranças ligadas às camadas mais 
humildes de Salvador, em particular de artesãos 
representados pelos alfaites. A defesa da abolição da 
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escravidão e da igualdade de direitos aos negros, 
acrescentou ao movimento, um caráter de luta social. 

 
35) Gab:B 
 
36) Gab: B 
 
37) Gab: 

a) Na visão maioria da elite da época a que 
se refere o texto, era inconcebível a idéia de que 
os negros pudessem ser livres e iguais. Portanto, 

a consideração de que as reivindicações dos 
negros eram descabidas. 

b) A eventual liberdade dos negros levaria à ruptura 
das estruturas vigentes, sobretudo as relações 
escravistas de trabalho e era temeroso também o 
fato de os negros conquistarem a condição de 
igualdade de direitos. 

c) A visão tradicional da independência desconsidera 
a participação dos negros no processo, enquanto o 
texto demonstra o contrário. 

 
38) Gab:D 
 
39) Gab: F F F F V 
 
40) Gab: D 
 
41) Gab: D 
 
42) Gab: C 
 
43) Gab: B 
 
44) Gab: C 
 
45) Gab: A 
 
46) Gab: A 
 
47) Gab: C 
 
48) Gab: D 
 
49) Gab: C 
 
50) Gab: B 
 
51) Gab: C 
 
52) Gab: E 
 
53) Gab: C 
 
54) Gab: B 
 
55) Gab: B 
 
56) Gab: C 

 
57) Gab: C 
 
58) Gab: E 
 
59) Gab: D 
 
60) Gab: 28 
 
61) Gab: D 
 
62) Gab: 03 
 
63) Gab: A 
 
64) Gab: A 
 
65) Gab: 

a) No final do século XVIII, a região de Minas Gerais 
vivia uma crise provocada pelo esgotamento das 
jazidas de ouro. O governo português ameaçava 
com a derrama, cobrança dos impostos 
considerados em atraso porque não atingiam a 
arrecadação mínima de cem arrobas (estipulada em 
1750). Em 1789, data da Inconfidência Mineira, 
estavam acumuladas em atraso 384 arrobas de 
ouro (1 arroba  15 kg). O movimento foi 
organizado em torno da elite da região das Minas 
Gerais, no geral formada por grandes devedores da 
Coroa, tendo sofrido a influência das idéias 
iluministas e da independência dos Estados Unidos. 

b) Os inconfidentes mineiros propunham a 
emancipação política, a instauração de uma 
república, a construção de uma universidade em 
Vila Rica (Ouro Preto), o fim do Alvará de D. Maria I 
(1785 – proibia a produção manufatureira no 
Brasil), e alguns inconfidentes, como Alvarenga 
Peixoto e Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), 
chegaram a falar no fim do trabalho escravo. 

 
66) Gab: B 
 
67) Gab: 

Um dos movimentos de rebeldia mais expressivos 
ocorridos no Brasil Colonial, no contexto da chamada 
crise do antigo regime, foi o movimento 
emancipacionista ocorrido na Bahia no fim do século 
XVIII, conhecido como Conjuração Baiana ou Conjuração 
dos Alfaiates. Esse movimento estava relacionado às 
novas idéias e fatos ocorridos na esfera internacional, 
como a independência dos Estados Unidos, em 1776, e 
a Revolução Francesa, em 1789, embora refletisse 
muito da realidade local, sobretudo as difíceis condições 
de vida da população de Salvador. Notícias sobre a 
insurreição de escravos ocorrida a partir de 1791 em São 
Domingos, colônia francesa nas Antilhas, chegaram até 
aqui, e as elites coloniais passaram a temer ainda mais 
as rebeliões de negros. O movimento na Bahia, que não 
chegou a se concretizar, a não ser pelo lançamento de 
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alguns panfletos e algumas articulações, defendia a 
proclamação da república, o fim da escravidão, o livre 
comércio (especialmente com a França), o aumento do 
salário dos militares e a punição de padres contrários à 
liberdade. Entre os participantes predominava a origem 
popular: muitos eram mulatos e negros (ligados a 
profissões urbanas como artesãos e soldados), e alguns, 

escravos. Entre eles destacaramse vários alfaiates, daí 
o nome dado ao movimento. Quatro dos principais 
acusados foram enforcados e esquartejados. Outros 
sofreram penas de prisão ou banimento. A dureza das 
penas se explica pela intenção de dar uma punição 
exemplar, em virtude de a origem social dos acusados – 
homens livres pobres, em sua maioria, e escravos – estar 
associada ao temor das rebeliões de negros. 

 
68) Gab: C 
 
69) Gab: B 
 
70) Gab: C 
 
71) Gab: FVFVV 
 
72) Gab:  

Foi um movimento que tinha uma grande influência das 
idéias iluministas, e do processo de independência dos 
EUA. 

 
73) Gab: A 
 
74) Gab: D 
 
75) Gab: A 
 
76) Gab:  

O episódio ficou conhecido como “Inconfidência” ou 
“Conjuração Mineira” (1789), sendo a sua motivação 
imediata a previsão de uma nova derrama, forma de 
recolhimento compulsório dos impostos atrasados 
instituído pela Metrópole na região das Minas. Quanto 
à memória edificada em torno de Tiradentes, a 
Monarquia lhe foi quase indiferente (quando não lhe 
depreciava, desenhando-o como inapto), devido ao fato 
da personagem simbolizar um movimento defensor da 
República. Essa, nos seus alvores, tinha-o na conta de 
uma figura hábil politicamente e visionária, visto que 
sua elite, sequiosa de legitimação, construíra um 
panteão de heróis, que teriam prefigurado a nova forma 
de governo, no qual Tiradentes detinha lugar especial. O 
Estado-Novo concebia-o como valoroso, afeito ao 
trabalho, porquanto podia ser modelo da nova 
cidadania que se queria engendrar, plena de civismo e 
amor à pátria e à coletividade. 

 
77) Gab: E 
 
78) Gab: B 
 

79) Gab: C 
 
80) Gab: D 
 
81) Gab: B 
 
82) Gab: A 
 
83) Gab: FVFVF 
 
84) Gab: A 
 
85) Gab: E 
 
86) Gab:  

a) É possível apresentar vários argumentos sobre a 
apropriação da figura de Tiradentes pelos 
republicanos, dentre eles: 
· a necessidade da República, regime implantado 

no Brasil em 1889, em criar e estabelecer um 
imaginário republicano que se diferenciasse do 
monarquista. A maneira como Tiradentes 
morreu (enforcado e esquartejado) 
determinou a escolha, pois a figuração da 
morte permitia a elevação de Tiradentes a 
mártir. 

· a participação de Tiradentes na Inconfidência 
Mineira converteu-o em símbolo da luta pela 
independência. No século XIX, em várias 
províncias, verificou-se a existência de ideais 
republicanos, presentes também na 
Inconfidência Mineira. 

· considerando o forte vínculo cultural do povo 
brasileiro à tradição cristã e a circunstância da 
morte de Tiradentes (enforcamento e 
esquartejamento), os republicanos utilizaram o 
apelo religioso e místico. 

b) O quadro apela à tradição cristã do povo brasileiro, 
destacando a tragédia da morte de Tiradentes por 
meio do uso de símbolos do cristianismo como o 
crucifixo, por exemplo. Na pintura, o corpo de 
Tiradentes alude à representação da crucificação de 
Cristo. Outros elementos reforçam essa analogia, 
tais como a cabeça do Inconfidente disposta sobre 
o cadafalso, o crucifixo ao lado, a disposição das 
partes do corpo e a vestimenta. 

 
87) Gab:  

a) Segundo o texto, a originalidade de algumas 
revoltas ocorridas na primeira metade do século 
XVIII consistia na contestação dos direitos do Rei e 
na participação dos estratos sociais inferiores. 

b) Diferentemente do que ocorria nas revoltas da 
primeira metade do século XVIII, a participação na 
Inconfidência Mineira era restrita às camadas mais 
abastadas da sociedade. Além disso, a 
Inconfidência tinha um conteúdo ideológico 
emancipacionista e republicano. 
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88) Gab:  
C.a) A Inconfidência Baiana ou Conjura dos Alfaiates 

propunha a independência da Bahia, a proclamação 
da República Bahiense e de ideais de liberdade e 
igualdade contrários à escravidão. Essa tentativa de 
revolução teve a participação de membros da elite 
local, mas caracterizou-se pelo radicalismo de 
elementos das camadas populares como artesãos, 
trabalhadores avulsos, soldados e pobres em geral, 
muitos deles mulatos. 

C.b) A independência das l3 Colônias Inglesas, que 
vieram a formar os Estados Unidos, teve grande 
repercussão na Europa e nas Américas. Alguns anos 
depois iniciou-se a Revolução Francesa que teve 
influência marcante nas idéias da Conjuração 
Baiana. As idéias desses movimentos, inspiradas na 
filosofia iluminista, eram liberais, democráticas, 
críticas do absolutismo e dos privilégios dos nobres, 
além de anticolonialistas. No Haiti uma revolução 
de escravos negros tentou levar algumas dessas 
idéias à prática. 

C.c) A Inconfidência Mineira foi um movimento menos 
radical do que a Conjura dos Alfaiates. A exceção de 
Tiradentes, os líderes da Inconfidência Mineira 
eram membros da elite local e não chegaram a 
agitar junto ao povo as idéias do movimento que 
pretendiam realizar. Na Conjuração Baiana a 
maioria de participantes era de elementos do povo 
que defendiam idéias bastante radicais, como a 
República e o fim da escravidão, que chegaram a ser 
agitadas junto à população do Recôncavo. Essa 
ameaça maior ao poder colonial resultou numa 
repressão mais rigorosa. 

 
89) Gab: D 
 
90) Gab: D 
 
91) Gab: B 
 
92) Gab: E 
 
93) Gab: C 
 
94) Gab: B 
 
95) Gab: C 
 
96) Gab: B 
 
97) Gab: D 
 
98) Gab:  

a) Liberdade política — contestação à presença da 
Corte no Rio de Janeiro; proclamação de uma república 
no Nordeste. 
b) Liberdade econômica — quebra dos monopólios, 
liberdade de comércio, menor tributação para o 
Nordeste. 

 
99) Gab: C 
 
100) Gab: C 
 
101) Gab: A 
 
102) Gab: C 
 
103) Gab: B 
 
104) Gab: A 
 
105) Gab:  

a) Caráter republicano e separatista – entre as 
propostas centrais da Revolução de 1817, 
encontravam-se a ruptura política de Portugal e a 
formação de um governo republicano. 
Influência do ideário liberal – os ideais liberais, 
que reiteradas vezes repercutiram na América, 
constituíram a base teórica do movimento 
revolucionário. 
Controlado pelas elites da Colônia. – em geral, as 
lideranças do movimento são oriundas dos 
setores dominantes da sociedade colonial 
(grandes latifundiários escravistas). 
Relação com a crise econômica nordestina / 
reação á política fiscal da Coroa – no contexto do 
início do século XIX, a crise da economia primária 
exportadora nordestina (vinculada ao açúcar, à 
pecuária e ao algodão) e o aumento da carga 
tributária acentuaram o quadro de revolta das 
elites regionais em relação ao governo 
monárquico (período joanino), na conjuntura em 
que avança o processo de declínio 
socioeconômico e político do Nordeste. 
Ativa participação do clero - graças à ativa 
participação de setores da Igreja, o movimento de 
1817 ficou conhecido como a Revolução dos 
Padres, entre os quais destacaram-se padre Roma 
e Frei Miguelinho. 
Sentimentos antilusitanos – os cargos públicos e 
as atividades comerciais dos produtos da Colônia 
eram predominantemente controladas pelos 
portugueses despertando sentimentos 
antilusitanos. 
Rebelião que ultrapassou a fase de conspiração – 
os rebeldes tomaram efetivamente o poder e 
organizaram um governo republicano inspirado 
na Constituição do Diretório Francês. 

b) Caráter adesista – a capitania do Rio Grande, 
graças à sua subordinação política a Pernambuco, 
apresentou um caráter adesista ao movimento. 
Formação de um governo revolucionário no RN – 
assim como em outras capitanias da região, no Rio 
Grande do Norte, sob a liderança de André de 
Albuquerque, senhor do engenho Cunhaú, foi 
formado um governo provisório. 



 

 
34 

www.historiaemfoco.com.br 

Brasil Colonônia - Movimentos Emancipacionistas 

34 

Caráter efêmero do movimento / forte reação 
monárquica - a rápida repressão desencadeada 
pela monarquia, os frouxos laços entre os 
revolucionários, o frágil apoio popular e a prisão e 
morte de André de Albuquerque condenaram o 
movimento no seu nascedouro. 
Dubiedade da posição adotada por autoridades 
locais – na historiografia potiguar, há quem 
aponte na postura de José Inácio Borges (então 
governante da capitania) um fator para o sucesso 
inicial – embora efêmero – do movimento, em 
função da sua inércia frente aos revoltosos. 
Conquista da autonomia da capitania em relação 
a PB e PE – em razão da adesão imediata da 
capitania do Rio Grande ao movimento 
revolucionário e tentando evitar que tal fato se 
repetisse, o governo de D. João aprovou o 
desligamento do Rio Grande da jurisdição de 
Pernambuco (política/alfandegária) e da Paraíba 
(jurídica). 

 
106) Gab: B 
 
107) Gab: E 
 
108) Gab: B 
 
109) Gab: B 
 
110) Gab: D 
 
111) Gab: D 
 
112) Gab: 

a) A chegada dos colonizadores espanhóis não 
representou o início da presença humana no 
continente Americano. No que se refere à área 
sob influência direta da Espanha, existiram pelo 
menos três grandes civilizações organizadas de 
forma bastante complexa, e com elevados 
conhecimentos em áreas do saber como 
astronomia, matemática, agricultura e 
arquitetura. Espera-se que o candidato consiga 
indicar pelo menos a presença dos incas, maias e 
astecas no contexto sugerido. Também podem ser 
arrolados outros povos, como os Anasazi, os 
Mixtecas, os Zapotecas e os Toltecas como outros 
exemplos possíveis.  

b) O texto constrói uma imagem de derrota e 
humilhação de um líder Inca. Portanto, uma visão 
que aponta para as consequências negativas da 
expansão colonialista europeia, e mais 
precisamente a Espanhola, sobre as civilizações 
pré-colombianas; fruto não somente da violência 
direta utilizada pelos colonizadores contra os 
povos indígenas, mas também da chegada das 
doenças europeias que tiveram um caráter 
avassalador sobre tais sociedades. No caso 
específico dos Incas e dos Astecas, os resultados 

foram catastróficos. Espera-se que o candidato 
possa identificar, entre os aspectos negativos, a 
desorganização social, os altos índices de 
mortalidade, a escravidão e a servidão, a perda 
dos referenciais culturais e dos padrões de 
identidade étnica, além do abandono de 
conhecimentos técnicos e métodos agrícolas 
tradicionais, como as principais consequências 
negativas do colonialismo europeu.  

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

Diferenças: 
• A Inconfidência Mineira foi um movimento de 

composição predominantemente elitista, já a 
Conjuração Baiana teve um caráter mais popular. 

• Algumas lideranças da Conjuração Baiana propunham 
a abolição da escravidão, o que não era cogitado 
pelos inconfidentes de Minas Gerais. 

Dois dos movimentos: 
• Iluminismo 
• Liberalismo 
• Republicanismo 
• Revolução Francesa 
• Independência dos Estados Unidos 

 
117) Gab: 12 
 
118) Gab: B 
 
119) Gab: 

O candidato deve explicitar o compromisso que a 
Conjuração Baiana tinha com a abolição da escravatura 
e o combate às desigualdades raciais e sociais. 

 
120) Gab: B 
 
121) Gab: C 
 
122) Gab: B 
 
123) Gab: B 
 
  
 

 


