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II REINADO (1840 – 1889)  2ª SÉRIE – HISTÓRIA - MACEDO  

 
Lista 02 

 
Prezad@s alun@s,  

 

Como forma de fixar e aprofundar o conteúdo abordado nas vídeo-aulas que tivemos até agora, proponho as 
seguintes questões para vocês. 
 

Preparados?  
 

Um abraço (de longe) a tod@s, 
Prof. Macedo 

Paixão por História =D 
 

P.S: Sdds   
 

 
01. (FGV) 

 

Já no artigo 1°, a Lei n° 601/1850 determinava: “ficam proibidas as aquisições de terras devolutas 
por outro título que não seja o de compra”. No artigo 3°, inciso IV, definia: “são terras devolutas: [...] 
as que não se acharem ocupadas por posse que, apesar de não se fundarem em título legal, foram 
legitimadas por esta Lei”. 

 

(José Sacchetta Ramos Mendes, Desígnios da Lei de Terras: imigração, escravismo e propriedade fundiária no Brasil Império. 
Caderno CRH, vol. 22, no 55, Salvador, jan/abr, 2009)  

 
A lei citada, entre outros pontos, intencionava 
a) fortalecer as pequenas e médias propriedades rurais com o propósito de agilizar a transição do 

trabalho compulsório para o livre, desmontando, assim, a estrutura latifundiária.  
b) retomar propriedades rurais doadas pelo sistema das sesmarias, em vigor desde o início da 

colonização do Brasil, e que nunca foram efetivamente ocupadas pelas pessoas que as receberam. 
c) democratizar o acesso à terra, porque com uma legislação específica seria possível colocar terras 

no mercado a preços razoáveis, atraindo pequenos proprietários e imigrantes do meio urbano 
europeu.  

d) regulamentar a estrutura fundiária brasileira, porque havia uma numerosa titulação de posse de 
terras em duplicidade e a maior parte das propriedades nacionais tinha sempre mais de um 
proprietário.  

e) controlar o acesso à propriedade da terra, em um contexto no qual a entrada de escravos africanos 
no Brasil mostrava-se cada vez mais difícil e havia projetos para ampliar a vinda de imigrantes. 

 
02. (CESMAC) A cultura algodoeira em Alagoas firmou-se como importante produto de exportação, após 

a emancipação da província da capitania de Pernambuco, podendo-se admitir que o “boom” da 
cotonicultura na região esteve associado à: 
a) Guerra Civil norte-americana. 
b) Guerra da Independência dos Estados Unidos.  
c) independência das colônias espanholas da América.  
d) revolta escrava do Haiti.  
e) emancipação das colônias britânicas na Ásia. 

 
03. (FAMEMA) Leia o excerto de Brasil Pitoresco, escrito pelo francês Charles Ribeyrolles, sobre as 

fazendas de café do Vale do Paraíba. 
 
A fazenda brasileira, viveiro de escravos, é uma instituição fatal. Sua oficina não pode se renovar, 

e a ciência, mãe de todas as forças, fugirá dela enquanto campearem a ignorância e a servidão. O 
dilema consiste, pois, no seguinte: transformar ou morrer. 

 

(Charles Ribeyrolles, 1859. Apud Ana Luiza Martins. O trabalho nas fazendas de café, 1994.) 
 

Na região do Oeste paulista, esse “dilema” 
a) dificultou o trabalho assalariado em função do preconceito gerado pelo atraso tecnológico da 

lavoura cafeeira. 
b) persistiu, o que impediu a modernização das fazendas de café, cujos proprietários lucravam com 

o tráfico negreiro. 
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c) inexistiu, pois a mecanização já predominava na cafeicultura, o que dispensou a maioria dos 
trabalhadores. 

d) foi solucionado com a vinda de imigrantes apoiada pelos cafeicultores, que investiam também em 
ferrovias. 

e) resultou na crise da cafeicultura após a aprovação da Lei Áurea, devido à escassez de mão de 
obra. 

 
04. (ESPM) Somente a partir de 1850 vai se observar um maior dinamismo no desenvolvimento 

econômico do país em geral e de suas manufaturas em particular. O crescimento do número de 
empresas industriais se faria com relativa rapidez. 

(Sonia Mendonça. A Industrialização Brasileira) 
 
O assunto tratado no texto guarda relação com: 
a) a eficácia duradoura da tarifa Alves Branco que protegeu a produção brasileira da concorrência 

dos produtos estrangeiros, sobretudo ingleses; 
b) o fim do tráfico de africanos para o Brasil, estipulado pela Lei Eusébio de Queirós, medida que 

liberou capitais, até então empatados na compra de escravos, para outras atividades, como 
indústria, serviços urbanos e bancos;  

c) a opção firme do governo imperial por apoiar a indústria em detrimento da agricultura, o que é 
comprovado pelo auxílio irrestrito às atividades do Visconde de Mauá;  

d) a expansão da indústria, a partir de meados do século XIX, que ocorreu em todos os grandes 
centros do país, conforme comprovam o elevado número de empresas com mais de cem 
trabalhadores em regiões como o norte e o Nordeste;  

e)a formação de um consistente mercado interno decorrente da mineração, que impulsionou uma 
robusta urbanização capaz de oferecer escoamento da produção no âmbito local. 

 
05. (UFRGS) A Revolução Praieira foi um movimento que arregimentou oligarcas e setores empobrecidos 

da população pernambucana contra o Império do Brasil. Ao divulgarem o “Manifesto ao Mundo”, os 
rebeldes exigiam, entre outras demandas, o voto livre e universal, a independência dos poderes 
constituídos, o fim do Poder Moderador e o monopólio de brasileiros no comércio varejista. 

 

Em relação aos seus ideais, é correto afirmar que os rebeldes 
a) foram inspirados pela Revolução Francesa, eram favoráveis à centralização política no poder 

executivo e partidários da presença portuguesa na economia.  
b) foram influenciados pela “Primavera dos Povos” de 1848, eram liberais e possuíam um componente 

antilusitano.  
c) eram adeptos das teorias socialistas, incentivando a luta de classes e a administração centrada no 

poder do imperador.  
d) lutavam contra o predomínio das oligarquias regionais, preconizavam a “revolução dos pobres” e 

a independência da região Nordeste. 
e) defendiam o fim do Império, o retorno à condição colonial e o incentivo ao comércio interno. 

 
06. (UNIVESP) 
 

 
 

“Projeto de uma estátua equestre para o ilustre chefe do Partido Liberal” 
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A charge, publicada na Revista Illustrada no ano de 1880, faz uma crítica 
a) ao intenso envolvimento dos liberais com a causa abolicionista. 
b) à crise social vivida pelo país devido à luta contra a escravidão. 
c) ao compromisso das elites políticas do Império com a escravidão. 
d) aos agitadores republicanos contrários ao Império e à escravidão. 
e) à radicalidade exagerada de negros e indígenas abolicionistas. 

 
07. (FACISA) No Segundo Reinado a bipolaridade – Liberal e Conservador – dominou toda a vida política 

do Brasil. Para Raimundo Faoro, “O Conservador sem cargos faz-se revolucionário, o Liberal no poder 
esquece a pólvora incendiária.” 

 

 
 

Sobre o tema, pode-se afirmar que 
a) os liberais eram favoráveis à implantação do Regime Parlamentarista e da alternância do poder 

entre a elite e as camadas populares. 
b) apenas os conservadores visavam à posse do poder. 
c) tanto liberais como conservadores defendiam a soberania popular e a igualdade de direitos. 
d) liberais e conservadores pregavam a democratização do poder e a abolição da escravatura. 
e) do ponto de vista ideológico não havia diferenças entre liberais e conservadores. 

 
08. (IFSudMinas) Leia o texto, observe a charge e responda ao que se pede: 

 

“Aparentemente, havia uma grande instabilidade, mas, de fato, não era bem isso o que ocorria. 
Na verdade, tratava-se de um sistema flexível que permitia o rodízio dos dois principais partidos no 
governo, sem maiores traumas. Para quem estivesse na oposição, havia sempre a esperança de ser 
chamado a governar. Assim, o recurso às armas se tornou desnecessário”. 

 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2. Ed.São Paulo: Edusp, 1995, p. 180. 
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Considere as seguintes afirmativas: 
I. O texto e a charge fazem referência a um período da história do Brasil marcado por conflitos entre 

os partidos Conservador e Liberal. 
II. A charge mostra a dificuldade do Poder Moderador em encontrar uma alternativa política para os 

constantes conflitos entre os conservadores e os liberais. 
III. Os ministérios do Segundo Reinado foram constituídos ora por conservadores, ora por liberais, no 

entanto, os primeiros ficaram por mais tempo no poder. 
IV. O “gabinete da conciliação”, organizado no período de 1853-1858, representa o momento áureo 

da aproximação política entre os conservadores e os liberais. 
 
Marque a alternativa CORRETA. 
a) Todas as alternativas estão incorretas.  
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
09. (UFMT) 

 

As poucas fábricas que subsistiram durante as décadas de 1840 a 1870 se mantiveram graças a 
privilégios de exploração, de subvenções governamentais na forma de empréstimos e isenções de 
direitos de importação; em certas regiões, como o único substituto possível à produção agrícola 
decadente, enquanto, em outras, as dificuldades de comunicação e o alto custo do transporte atuavam 
como meios de proteção. Uma série de acontecimentos iria, contudo, reanimar as atividades 
industriais, no fim da década de sessenta. 

 

(Sérgio Buarque de Holanda. O Brasil monárquico. Declínio e queda do Império, 1985. Adaptado.) 
 
O avanço industrial brasileiro nas três primeiras décadas do Segundo Reinado 
a) foi estimulado pelas obras de infraestrutura desenvolvidas pelo governo imperial e pelo 

crescimento acelerado do mercado interno. 
b) dependeu, sobretudo, de investimentos estrangeiros e do apoio tecnológico britânico. 
c) foi limitado pela política governamental de estimular a descentralização da economia e apoiar a 

monocultura açucareira. 
d) dependeu, sobretudo, do empreendedorismo de alguns industriais e da expansão geral da 

economia brasileira no período. 
e) foi limitado em função da forte pressão norte-americana para que o Brasil importasse a maioria 

dos manufaturados e industrializados que consumia. 
 

10. (UNICID) 
 

As décadas centrais da segunda metade do século XIX tiveram a marca da prosperidade. A 
reorientação dos investimentos do tráfico, a reaplicação das rendas [dessa atividade] e o ingresso de 
capitais externos produziram uma conjuntura altamente favorável à expansão dos negócios, à 
diversificação das atividades econômicas e aos primeiros investimentos significativos em infraestrutura 
urbana.    Bancos, caixas econômicas, estaleiros, companhias de navegação, fábricas, ferrovias e 
gasômetros passaram a compor a moldura urbana da paisagem rural. [Nessa atividade] estava o 
grande gerador desse boom econômico que, do Centro-Sul, se irradiou por quase todo o país, 
acelerando a instalação de novas empresas e o crescimento da mão de obra assalariada.  

 

(Francisco M. P. Teixeira. História concisa do Brasil, 1993. Adaptado.) 
 

A atividade responsável por essas mudanças no Brasil foi 
a) o extrativismo da borracha. 
b) o cultivo de café. 
c) a produção de açúcar. 
d) a industrialização. 
e) a exploração de ouro. 

 
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 
 

B04 – p. 633 a 639. Exercícios de fixação (ex. 2 e 4); Exercícios complementares (ex. 2 e 8) e Exercícios 
de aprofundamento (ex. 10,11,14,15 e 16)  


