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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

- Capítulo 07: Brasil Império. 

Data que foi postado o trabalho 21/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

28/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

prof.dylansilva@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Lembrando a vocês que o capítulo 07 aborda os 
seguintes assuntos: 

- Independência do Brasil. 

- Primeiro Reinado. 

- Regência. 

- Segundo Reinado.  

Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os 
direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!   Equipe CAQ 
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Questão 01: O processo de independência do Brasil caracterizou-se por: 

 a) ser conduzido pela classe dominante que manteve o governo monárquico como garantia de seus privilégios; 

 b) ter uma ideologia democrática e reformista, alterando o quadro social imediatamente após a independência; 

 c) evitas a dependência dos mercados internacionais, criando uma economia autônoma; 

d) grande participação popular, fundamental na prolongada guerra contra as tropas metropolitanas; 

e) promover um governo liberal e descentralizado através da Constituição de 1824 

 

Questão 02: A maior razão brasileira para romper os laços com Portugal era: 

 a) evitar a fragmentação do país, abalado por revoluções anteriores; 

 b) garantir a liberdade de comércio, ameaçada pela política de recolonização das Cortes de Lisboa; 

 c) substituir a estrutura colonial de produção e desenvolver o mercado interno; 

 d) aproximar o país das repúblicas platinas e combater a Santa Aliança; 

 e) integrar as camadas populares ao processo político e econômico 

 

Questão 03: O processo de emancipação política brasileiro: 

 a) tendeu a seguir o exemplo da América Espanhola, quer dizer, da Independência da Bolívia, Venezuela e Peru; 

 b) contou com grande participação popular, principalmente de negros e mulatos do Nordeste, que viviam maior 

opressão; 

 c) marginalizou os elementos populares, e manteve as estruturas sociais e econômicas do período colonial; 

 d) foi completado com o grito do Ipiranga, em 7 de setembro, com a decisiva participação de D. Pedro; 

 e) somente foi consolidado após um ano de guerra contra Portugal, uma vez que a Metrópole não aceitou a ruptura.  

 

Questão:04: "Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário: 

 

 Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida 

condescendência com os Brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que 

desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem 

algum direito à Coroa, por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de 

direito? Não há delírio igual (... )."  (Ulysses de Carvalho Brandão. A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. Pernambuco: Publicações Oficiais, 1924). 

 

 O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de insatisfação política contra a: 
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 a) extinção do Poder Legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo Poder Moderador. 

 b) mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao 

Parlamento, o que só era possível aos portugueses. 

 c) atitude absolutista de D. Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição que conferia 

amplos poderes ao Imperador. 

 d) liberalização do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais, por pressão do grupo português, que já 

não detinha o controle das grandes fazendas e da produção de açúcar. 

 e) restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e aumento dos tributos 

contidos na Carta Constitucional. 

 

Questão 05: 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. 

 

Questão 06: 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 

 

Questão 07: O Período Regencial (1831-1840) foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre 

as revoltas ocorridas no Período Regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta: 

 a) Balaiada, no Maranhão.     

 b) Sabinada, na Bahia.    

 c) Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. 

 d) Revolta Farroupilha, no Sul do país. 

 

Questão 08: Fotografia de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica, cartão de visita de 1860.  

 

(KOUTSOUKOS, S. S. M. Amas mercenárias: o discurso dos doutores em medicina e os retratos de amas – 

Brasil, segunda metade do século XIX. História, Ciência, Saúde-Manguinhos, 2009. Disponível em: 

http://dx.doi.org. Acesso em: 8 maio 2013) 

  

A fotografia, datada de 1860, é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar a:  
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 A) ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e 

subordinação em relação aos senhores.  

 B) integração dos escravos aos Valores das classes médias cultivando a família como pilar da sociedade imperial.  

 C) melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a 

privilégios para os cativos.  

 D) esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos 

infantes.  

 E) distinção étnica entre senhores e escravos demarcando a convivência entre estratos sociais no meio para superar 

a mestiçagem. 

 

Questão 09: Cite as diferenças entre a produção de café do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 10: Explique o que foi a chamada Lei de Terras (1850). 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 


