1. (Enem 2014) A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o
governo da Metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo
português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o
Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808.
NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia.
das Letras, 1997.
Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América portuguesa
por terem
a) incentivado o clamor popular por liberdade.
b) enfraquecido o pacto de dominação metropolitana.
c) motivado as revoltas escravas contra a elite colonial.
d) obtido o apoio do grupo constitucionalista português.
e) provocado os movimentos separatistas das províncias.
2. (Pucrs 2014) Considere as afirmações abaixo sobre a crise do Antigo Sistema Colonial e a
Independência do Brasil (1822).
I. O movimento intelectual chamado de Iluminismo teve grande influência na crise do Antigo
Sistema Colonial, pois, além de criticar as bases do Antigo Regime, como o absolutismo
monárquico e os privilégios da nobreza, condenava também o sistema colonial e o monopólio
comercial.
II. Os conflitos na Europa decorrentes da expansão do império napoleônico estiveram na base
desse processo, na medida em que Napoleão, tentando bloquear o acesso da Inglaterra ao
mercado colonial ibérico, invadiu Espanha e Portugal, precipitando, assim, o processo de
independência da América.
III. A vinda da corte portuguesa para o Brasil é considerada como um fator que retardou o
processo de independência brasileiro, pois a presença do monarca lusitano na América
estreitou ainda mais os laços entre Brasil e Portugal, tornando o primeiro ainda mais
dependente do segundo.
IV. A Independência do Brasil foi marcada por um forte conflito entre o novo país e a sua antiga
metrópole europeia, devido à rejeição das elites político-econômicas da antiga colônia
portuguesa ao modelo agroexportador implantado pela coroa lusitana, baseado na grande
propriedade da terra e na mão de obra escrava.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.
3. (Unesp 2014) A transformação do Rio de Janeiro em corte real começou apenas dois
meses antes da chegada do príncipe regente, quando notícias do exílio real – tão “agradáveis”
quanto “chocantes”, cheias de “sustos e alegrias” – foram recebidas. Entretanto, como
descobriram os residentes da cidade, os preparativos iniciais para acomodar Dom João e os
exilados marcaram apenas o começo da transformação do Rio de Janeiro em corte real, pois o
projeto de construir uma “nova cidade” e capital imperial perdurou por todo o reinado brasileiro
do príncipe regente. Construir uma corte real significava construir uma cidade ideal; uma
cidade na qual tanto a arquitetura mundana como a monumental, juntamente com as práticas
sociais e culturais dos seus residentes, projetassem uma imagem inequivocamente poderosa e
virtuosa da autoridade e do governo reais.
(Kirsten Schultz. Versalhes tropical, 2008. Adaptado.)
Explique o principal motivo da transferência da Corte portuguesa para o Brasil, em 1808, e
indique duas mudanças importantes por que o Rio de Janeiro passou para receber e abrigar a
família real.
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4. (Uerj 2013)

Na história brasileira, a representação de Tiradentes, um dos protagonistas da Inconfidência
Mineira (1788-1789), exemplifica um processo de transformação de alguns de seus
personagens em heróis nacionais.
Apresente duas propostas políticas da Inconfidência Mineira e justifique a transformação de
Tiradentes em herói nacional, com a implantação da República no Brasil.
5. (Upf 2013) O processo de independência do Brasil teve raízes na chegada da Corte
Portuguesa ao país, em 1808. A partir daí, a quebra do pacto colonial resultou em significativas
transformações econômicas que foram exigindo, também, um novo estatuto político. Esse
processo de mudanças culminou com a separação política, quando em 1822 o príncipe regente
D. Pedro proclamou a Independência do Brasil em relação a Portugal. Sobre o contexto
imediatamente após o 7 de setembro de 1822, assinale a alternativa correta.
a) O modelo político implantado e que era desejado pelas classes conservadoras foi a
monarquia absolutista, com todos os poderes concentrados nas mãos de D. Pedro I.
b) O governo implantado e conduzido por D. Pedro I atendia unicamente os interesses dos
latifundiários, por isso os comerciantes portugueses que estavam no Brasil se organizaram
numa oposição ferrenha, que resultou na abdicação do Imperador em 1831.
c) A forma de governo desejável, segundo os conservadores, era a monarquia constitucional,
com representação limitada, como garantia da ordem e da estabilidade social.
d) Este contexto foi conduzido pela aristocracia industrial, não havendo a participação popular,
nem nas chamadas guerras de independência, na Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e
Cisplatina.
e) Implantou-se um modelo econômico autônomo, que embora estivesse baseado na
escravidão, voltou-se para atender as demandas do mercado interno.
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Gabarito:
Resposta
[B]

da

questão

1:

A vinda da Família Real para o Brasil foi o primeiro passo do processo de Independência da
Colônia, uma vez que elevou o status do Brasil, invertendo a posição de Portugal e Brasil no
pacto colonial, e deu aos colonos uma autonomia de ação inédita.
Resposta
[A]

da

questão

2:

Somente a alternativa [A] está correta. A questão remete ao Sistema Colonial e ao Processo de
independência do Brasil. As proposições [III] e [IV] estão incorretas. A vinda da corte
portuguesa para o Brasil em 1808 favoreceu o processo de independência do Brasil e não
retardou o processo. Em 1822 quando o ocorreu a independência do Brasil, a elite não rejeitou
o modelo econômico agrário-exportador ancorado no latifúndio escravista. De fato as ideias
iluministas influenciaram a crise do sistema colonial bem como o processo de independência. A
expansão napoleônica contribuiu para o processo de independência da América Latina e as
tropas francesas invadiram os países ibéricos.
Resposta
da
questão
3:
Havia uma disputa na Europa entre Inglaterra e França pela hegemonia sobre o mundo.
Desde o século XVI, a Inglaterra foi derrotando as nações europeias. No século XVI, 1588, a
Inglaterra superou a famosa “invencível armada” de Filipe II da Espanha. Em meados do
século XVII, a Inglaterra venceu a Holanda no contexto do “Ato de Navegação”. Venceu
também a França na “Guerra dos Sete Anos”, entre 1756-1763. Assim, no início do século XIX,
Napoleão Bonaparte, imperador da França montou um império na Europa. Tentando
enfraquecer a Inglaterra, Napoleão criou em 1806 o famoso Bloqueio Continental visando isolar
sua rival que passava pela Revolução Industrial e necessitava de mercado. A Inglaterra, em
busca de mercado, apoiou a transferência da corte portuguesa para o Brasil visando afastá-la
de uma ameaça francesa e, também, abrir o mercado brasileiro para os produtos ingleses. Em
1808, a corte portuguesa chegou ao Brasil. O Rio de Janeiro, capital do Brasil, foi a cidade
escolhida para sediar a corte. Inúmeras mudanças ocorreram o Brasil, entre elas: Criação do
Banco do Brasil e da imprensa régia, jardim botânico, teatro, faculdade de medicina, biblioteca
e a chegada da “Missão Francesa”, entre outros.
Resposta
da
questão
4:
Duas das propostas:
• defesa do ideal de República
• defesa da liberdade dos colonos
• crítica à opressão fiscal da metrópole portuguesa
• defesa de ideais liberais iluministas, restrita aos interesses dos grandes proprietários
• defesa do rompimento político com Portugal, restrita ao âmbito das capitanias das Minas
Gerais e do Rio de Janeiro
Legitimar o novo regime como aquele que estava construindo de fato a autonomia e a
soberania da nação.
Resposta
[C]

da

questão

5:

Somente a alternativa [C] está correta. A vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808 foi um
passo importante para o processo de independência do Brasil. Com a abertura dos Portos às
Nações Amigas (Inglaterra), em 1808, acabou com o pacto colonial considerado a principal
característica da colonização. Gradativamente o Brasil foi se aproximando do imperialismo
inglês e se afastando do decadente país ibérico. Em 1822 foi proclamada a independência do
Brasil através de um acordo entre D. Pedro I e a elite agrária brasileira. Assim, o Brasil adotou
a monarquia constitucional visando manter a unidade territorial, manteve a estrutura colonial,
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ou seja, escravidão, latifúndio, monocultura visando o mercado externo (plantation). Inibiu a
participação dos mais humildes considerando que a constituição de 1824 estabeleceu o voto
censitário, isto é, somente os mais ricos são cidadãos. As demais alternativas estão incorretas.
A elite brasileira não desejava uma monarquia absolutista e sim constitucional. A constituição
de 1824, ao estabelecer o voto censitário, permitiu a participação não só da elite agrária, mas
de portugueses com mais posses. Não existia na época uma aristocracia industrial. Não foi
adotado no Brasil em 1822 um modelo autônomo visando o mercado externo.
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade
Q/prova Q/DB

Grau/Dif.

Matéria

Fonte

Tipo

1 ............. 135477 ..... Média ............ História .......... Enem/2014........................... Múltipla escolha
2 ............. 134549 ..... Média ............ História .......... Pucrs/2014 ........................... Múltipla escolha
3 ............. 132512 ..... Média ............ História .......... Unesp/2014.......................... Analítica
4 ............. 122454 ..... Média ............ História .......... Uerj/2013 ............................. Analítica
5 ............. 133010 ..... Média ............ História .......... Upf/2013 .............................. Múltipla escolha
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