


DATA: 04 e 11 de DEZEMBRO. 

Conteúdos: 

•FAMÍLA REAL NO BRASIL (1808);

• PRIMEIRO REINADO;

• PERÍODO REGENCIAL ;

• SEGUNDO REINADO. 
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01. Em novembro de 1807, a família real portuguesa deixou Lisboa e, 
em março de 1808, chegou ao Rio de Janeiro. O acontecimento pode 
ser visto como:

A) incapacidade dos Braganças de resistirem à pressão da Espanha para impedir a
anexação de Portugal.

B) ato desesperado do Príncipe Regente, pressionado pela rainha-mãe, Dona Maria I.
C) execução de um velho projeto de mudança do centro político do Império

português, invocado em épocas de crise.
D) culminância de uma discussão popular sobre a neutralidade de Portugal com

relação à guerra anglo-francesa.
E) exigência diplomática apresentada por Napoleão Bonaparte, então primeiro

cônsul da França.
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02. Sobre a vinda da Coroa Portuguesa para o Brasil, é correto
afirmar que:

A) O bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte foi a gota d´água
para a mudança da sede da corte.

B) Apesar da vinda da família real para o Brasil, o monopólio comercial de Portugal
continuou.

C) A abertura dos portos brasileiros às nações amigas beneficiou principalmente à
Inglaterra.

D) O tratado de 1810 estabelecia que a taxa alfandegária sobre produtos
portugueses vendidos para o Brasil subiria para 30%.

E) A abertura dos portos beneficiou o desenvolvimento industrial do Brasil.
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03. (UFPR)A chegada da Família Real e da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro
em 1808 introduziu grandes mudanças na sociedade brasileira. Os grandes
proprietários rurais e negociantes aglutinaram-se ainda mais do que antes ao
redor da Família Real. Isso permitiu que, no contexto da independência
(1822), alguns fenômenos permanecessem. Tendo em vista esses processos,
considere as seguintes afirmativas:
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3. A escravidão atingiu seu auge no Brasil imediatamente após a Independência, ao
mesmo tempo em que as negociações internacionais pelo reconhecimento desta
última levaram à tentativa de supressão do tráfico de escravos africanos em 1830.
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1. A escravidão foi mantida, sem que os poucos questionamentos a ela conseguissem
prevalecer nem nos projetos de Independência, nem na elaboração de um projeto de
Constituição em 1823, nem ainda na Constituição outorgada em 1824.

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

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



A)Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

B) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

C) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

D)Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

E) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
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04. Há quase 200 anos, em 29 de novembro de 1807, zarpava de
Portugal uma esquadra conduzindo a Família Real portuguesa para a
sua Colônia americana, onde chegou em janeiro de 1808. Esse
acontecimento teve muitos desdobramentos para o processo de
autonomização política do Brasil.
Sobre esse acontecimento e alguns de seus efeitos históricos, pode-se
afirmar:

I. A fuga da Família Real portuguesa insere-se no bojo da disputa de hegemonia eco-
nômico-política entre a Inglaterra e a França, sendo Portugal um país-satélite nesse
jogo. A transmigração para o Brasil, já cogitada pela realeza lusitana em outras ocasiões,
foi uma engenhosa solução para que D. João não cedesse às pressões de Napoleão para
que Portugal apoiasse a França contra a Inglaterra.
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II. Uma das primeiras medidas tomadas pelo Príncipe Regente D.
João, após sua chegada ao Brasil, foi a reafirmação do exclusivo
colonial para a metrópole, consolidando o poder da burguesia
comercial portuguesa. Essa medida causou revolta na elite agrária
colonial nortista, especialmente a paraibana, que tinha
expectativas de melhores condições de comercialização para seus
produtos mediante uma política econômica liberal.

III. A instalação do Estado português na Colônia significou a interiorização da metrópole,
criando um centro de decisão (Rio de Janeiro) mais próximo dos súditos coloniais. Esse
núcleo de poder possibilitou a aglutinação de algumas províncias (o chamado Sul: Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), que polarizaram a construção da futura unidade
política brasileira, com certa secundarização das províncias do Norte (hoje Nordeste).
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Está(ão) correta(s):

A)Apenas II

B)Apenas I e II

C)I, II e III

D)Apenas I

E)Apenas I e III

10



05. Sobre o processo de Independência deflagrado no Brasil em
1822, que implementou o Primeiro Reinado, é possível dizer que:

a) Dom Pedro antecipou-se à estratégia de seu irmão, D. Miguel, que também queria ser
imperador do Brasil.

b) foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de D. João VI.

c) foi um processo coordenado pelos revolucionários latino-americanos, como Bartolomé
Mitre e Simon Bolívar.

d) foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte, que fugiu da ilha de Santa Helena
para o Brasil em 1819.

e) foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto (1820), que exigiu o retornou de D. João
VI para Portugal.

11



06. (Mackenzie) O episódio conhecido como "A Noite das
Garrafadas", briga entre portugueses e brasileiros, relaciona-se
com:

A) a promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte.

B) a instituição da Tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando
as disputas entre portugueses e brasileiros.

C) o descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas saneadoras de
Oswaldo Cruz.

D) a manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade "Colunas do
Trono" que apoiavam Dom Pedro I.

E) a vinda da Corte Portuguesa e o confisco de propriedades residenciais para alojá-la no
Brasil.
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07. Entre as causas da abdicação do trono por parte de D. Pedro I, está:

A) a União Ibérica, entre Portugal e Espanha.

B) revoltas locais, como Revolução Farroupilha.

C) a crise financeira de 1829, que ocasionou o fechamento do Banco do Brasil..

D) a crise de legitimidade pelo não uso do Poder Moderador.

E) o processo de Impeachment protocolado por senadores da época.
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08. Dentre as afirmações a seguir, assinale aquela que está
INCORRETA no que diz respeito à Confederação do Equador
(1824).

A) A Confederação do Equador estava afinada com os ideais de federação que
serviram de base para a implantação da República dos Estados Unidos da América.
B) A revolta começou com a exigência de que o Presidente da Província de
Pernambuco, indicado por D. Pedro I, renunciasse ao cargo em favor do liberal
Manuel de Carvalho Pais de Andrade.
C) A Confederação do Equador uniu Pernambuco e as Províncias da Paraíba, Ceará e
Rio Grande do Norte.
D) Cedendo as forças de repressão comandadas pelo Brigadeiro Francisco Lima e
Silva, após cinco meses de resistência, os rebeldes se entregaram, sendo, por este
motivo, anistiados.
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09. ENEM 2011
Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais:

I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se compreendam os casados, e 
Oficiais Militares, que forem maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados e 
Clérigos de Ordens Sacras. [...]
IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade claustral.
V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, 
indústria, comércio ou empregos.

Constituição Política do Império do Brasil (1824).

Disponível em: https://legislação.planalto.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado).
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A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto
histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o
direito de voto dos “cidadãos brasileiros” com o objetivo de garantir

A)o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira.

B) a ampliação do direito de voto para maioria dos brasileiros nascidos livres.

C) a concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro.

D) o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes.

E) a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas.
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10. Responda brevemente por que o Período Regencial (1831-1840) é
considerado um período de transição na história da formação do Estado
brasileiro.
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Este período foi considerado de transição na história da formação do Estado
brasileiro por ter sido formado entre a saída de Dom Pedro I, quando retornou a Portugal
para assumir o trono, e a chegada à maioridade de Dom Pedro II, o príncipe herdeiro que
em 1840 subiu ao trono no Brasil. A transição entre os governos dos dois imperadores
representou também o fortalecimento do poder do estado central no Rio de Janeiro
sobre as províncias, ao conter diversas revoltas separatistas ocorridas em vários pontos
do país. Além disso, este também é o período em que políticos nascidos no Brasil, como
Francisco de Lima e Silva e Diogo Antônio Feijó, começaram a consolidar de fato as
instituições políticas nacionais exercendo a regência. O embate de ideias com outras
personalidades brasileiras, como o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho foi, fundamental
para esta consolidação.
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