
 

 

 

QUESTÃO 01. (Ufpb 2012) A pintura é uma 
manifestação artística que pode ser utilizada como 
fonte histórica, reforçando uma versão da história. 
Nesse sentido, observe o quadro do pintor 
paraibano Pedro Américo:  
 

 
 
No campo da historiografia, essa imagem:  
 
a) sintetiza o verdadeiro sentimento de toda a 
nação em relação a Portugal.  
b) expõe a luta de classes existente no país no 
período da independência.  
c) expressa o apoio popular ao processo de 
autonomia política do Brasil.  
d) representa uma visão heroica e romanceada da 
separação política do país.  
e) mostra a independência como anseio de grupos 
subalternos. 
 
QUESTÃO 02. (F. Coelho) Imagem referente ao 
Brasil durante o Período Regencial (1831-1840) 

 
 
O contexto social em que ocorreram as revoltas 
regenciais, relaciona-se 
 
a) à crise política que assolava o país. 
b) à proposta levantada de autonomia provincial. 

c) ao choque entre políticos “conservadores” e 
“liberais”. 
d) à situação de miséria, exploração e exclusão de 
populares. 
e) às disputas entre as forças políticas locais e o 
poder central no Rio de Janeiro. 
 
QUESTÃO 03. (ENEM) O movimento abolicionista, 
que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea 
em 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha 
de dimensões nacionais com participação popular. 
Nunca antes tantos brasileiros se haviam 
mobilizado de forma tão intensa por uma causa 
comum, nem mesmo durante a Guerra do 
Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes 
sociais, carregou multidões a comícios e 
manifestações públicas e mudou de forma 
dramática as relações políticas e sociais que até 
então vigoravam no país. 

GOMES, L.1889. São Paulo: Globo, 2013 (adaptado). 

  
O movimento social citado teve como seu principal 
veículode propagação o(a) 
 
a) imprensa escrita. 
b) oficialato militar. 
c) corte palaciana. 
d) clero católico. 
e) câmara de representantes. 
 
QUESTÃO 04. (ENEM) O número de votantes 
potenciais em 1872 era de 1097698 o que 
correspondia a 10,8% da população total. Esse 
número poderia chegar a 13%, quando separamos 
os escravos dos demais indivíduos. Em 1886, cinco 
anos depois de a Lei Saraiva ter sido aprovada, o 
número de cidadãos que poderiam se qualificar 
eleitores era de 117022, isto é, 0,8% da população. 

CASTELLUCCI, A. A. S. Trabalhadores, máquina política e 
eleições na Primeira República. Disponível em: 
www.ifch.unicamp.br. Acesso em: 28 jul. 2012. 

  
A explicação para a alteração envolvendo o 
número de eleitores no período é a 
a) criação da Justiça Eleitoral. 
b) exigência da alfabetização. 
c) redução da renda nacional. 
d) exclusão do voto feminino. 
e) coibição do voto de cabresto. 
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QUESTÃO 05. (FAMERP) Ao mesmo tempo em 
que se exaltava a libertação dos escravos, temia-
se por uma revolução fatal ao país, afirmando-se a 
necessidade de uma abolição lenta e gradual. Não 
havia um maior entrosamento entre os rebeldes 
negros e os abolicionistas, sendo que a própria 
propaganda abolicionista não se dirigia aos 
escravos, que tendiam a ser considerados 
bárbaros, incapazes de exercer ações políticas. 

(Lilia Moritz Schwarcz. Retrato em branco e negro, 1987. 
Adaptado.) 

 
O texto, que se refere ao Brasil da segunda metade 
do século XIX, trata 
 
a) do apoio inglês à abolição da escravidão, para 
ampliar o mercado consumidor brasileiro de 
produtos industrializados. 
b) da divergência entre os setores cafeicultores do 
Vale do Paraíba e os do Rio de Janeiro quanto ao 
emprego da mão de obra escrava. 
c) do esforço dos setores liberais na defesa do fim 
da escravidão e de todos os preconceitos raciais. 
d) da popularidade do movimento abolicionista, que 
contava com franco apoio das classes médias 
urbanas. 
e) da moderação de parte do movimento 
abolicionista, que também manifestava 
preconceitos raciais. 
 
QUESTÃO 06. (PUC-Camp) “São Paulo, 13 de 
junho de 1929 
Manu, três horas duma noite que além de ser noite 
de sábado, está de neblina formidável. Noite de 
sábado já é uma das coisas mais humanas de São 
Paulo, todos os húngaros, tchecos, búlgaros, sírios, 
austríacos, nordestinos saem passear (...)” 

(Carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira) 

  
 A imigração de estrangeiros que se concentraram, 
sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 
ocorreu de forma intensa no período 
 
a) de expansão cafeeira, no final do século XIX, e 
durante o crescimento dos centros urbanos nas 
primeiras décadas do século XX. 
b) da I Guerra Mundial, e no início da instalação do 
“ABC” e de outros parques industriais distribuídos 
entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 
c) da abertura dos portos às “nações amigas”, 
acompanhada do impulso fabril em larga escala, e 
nas últimas décadas, em decorrência da 
globalização. 

 
 
d) de implementação das leis de branqueamento 
que sucederam à abolição da escravidão, e durante 
a construção de obras monumentais, como a 
rodovia Transamazônica e a Usina de Itaipu. 
e) de vigência do Estado Novo, com o acolhimento 
estatal aos judeus perseguidos, e durante a  
 
 
ditadura militar, quando o país vivencia a fase 
conhecida como milagre econômico. 
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