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SEMANA 1 

 
1. (ENEM) 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. (PAS 2/2016) Foi-se o tempo em que só bandas formadas no eixo Rio-São Paulo 

despontavam na cena musical brasileira. Certamente o dinheiro e a infraestrutura para 
shows ainda circulam mais em ambos os estados, mas a força do eixo foi impactada pelo 

encurtamento de distâncias e pelas facilidades de produção e divulgação promovidas pela 
Internet. De repente, não é mais necessário estar nesse centro para estourar. Um 
exemplo disso é a banda Móveis Coloniais de Acaju, que tem um público fidelíssimo, lota 

shows e é de Brasília. Esse cenário tem aberto novas perspectivas de reconhecimento 
para outros grupos originários da região Centro-oeste, como Pedra Letícia e banda 

Jenipapo. 
 

SCAPATICIO, Marcia. Bandas fora do eixo Rio-São Paulo. 

Disponível: saraivaconteudo.com.br 
 

Considerando o texto acima e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens 
subsequentes. 

 
I. A Batalha do Jenipapo, no Piauí, inscreve-se no contexto da participação popular 

na defesa da Independência do Brasil, tal como ocorrido, por exemplo, no Pará e na 
Bahia, quando houve enfrentamento com tropas portuguesas. 

 

 
 

3. (PAS 2/ 2014) Tendo como referência a obra reproduzida acima, Sessão doConselho de 

Estado que decidiu a Independência, de Georginade Albuquerque, julgue os itens a 
seguir. 

 
I. A independência do Brasil foi motivada, em parte, pelapercepção de que a 

assembleia convocada após a Revolução doPorto de 1820 tendia majoritariamente 

para o restabelecimentode restrições políticas e econômicas que haviam sido 
abolidasdurante, aproximadamente, as duas décadas em que o Rio deJaneiro foi a 

sede do Império português. 
II. D. Pedro I, principal ator individual do processo de emancipação política do Brasil, 

costumava demonstrar inequívoco compromisso político com o jovem 

Estadobrasileiro, como se depreende, por exemplo, de sua atitude nochamado Dia 
do Fico. 

III. Promulgada em 1824, a Constituição do Império conferiu aoEstado brasileiro 
ordenamento político e jurídico liberal edemocrático, proibiu práticas mercantilistas 

e aboliu ocomércio de escravos. 
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4. (UnB/2016) A criação do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, no dia 16 de dezembro 

de 1815, representou o fim do período colonial e o início efetivo da história do Brasil 

independente. Para a relação entre Brasil e Portugal, não há nenhum outro acontecimento 
históricocomparável ao Reino Unido . O Descobrimento , em 1500, foi um evento limitado 

aos portugueses e bastante controvertido. A vinda da corte para o Rio de Janeiro , em 1808, 
é celebrada pelos brasileiros , mas vista com desprezo pelos portugueses . O Grito do 

Ipiranga, em 1822, é igualmente uma data épica para o Brasil , mas sombria para Portugal. 
Resta, portanto, o Reino Unido de 1815 como um momento de rara e estreita aproximação 
entre esses dois países, sem que um fosse metrópole ou colônia do outro. O Reino Unido foi 

um dos maiores e mais efêmerosimpérios da história humana, com seus domínios se 
estendendo por quatrocontinentes: Europa, América, África e Ásia. 

 
GOMES, Laurentino. O dia em que o Brasil deixou de ser colônia.  

InO Globo, 13/12/2015, p.15. (com adaptações)  
 

A partir do texto apresentado acima, julgue os próximos itens.  

 
I. Consequência da conjuntura política europeia do início do século XIX, a transferência 

da sede do governo português para o Brasil levou à abertura dos portos brasileiros ao 
comércio internacional, decisão que rompeu com a estrutura de dominação colonial 
assentada no monopólio metropolitano.  

II. A mudança da corte portuguesa para o Brasil vincula-se ao contexto histórico europeu 
no qual a expansão da Françanapoleônica chocava-se com os interesses ingleses e 

atingia várias casas reinantes da Europa, a exemplo das que governavam os dois 
reinos da PenínsulaIbérica.  

III. O estabelecimento do Reino Unido assegurou a estabilidade política do 
impérioportuguês, a ausência de levante armado no Brasil e a permanente paz com os 

vizinhos sul-americanos.  
IV. A inserção do Brasil no capitalismo monopolista ocorreu na condição de 

espaçogeográficoperiférico.  
V. Depreende-se do texto que, na criação do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, 

não houve assimetria política entre Portugal e Brasil  
VI. Os oceanos foram a saída encontrada por uma Europa em crise nos séculos finais do 

período medieval. Nesse contexto, o reino lusitano deu o passo decisivo ao levar a 
Europa, por meio das Grandes Navegações, ao encontro de mundos diferentes, em 

larga medida desconhecidos (como África, Ásia e América), e à abertura de espaços 
para o nascente capitalismo de base mercantil.  

5. (UnB/2017) Relativamente ao período da história brasileira em que o Brasil foi colônia 

portuguesa, entre os séculos XVI e XIX, assinale a opção correta.  

 

 

 

a) A despeito do relevante desenvolvimento agrícola anterior ao século XVIII, foi nesse 

período, e a partir da atividade mineradora, que se deram a efetiva ocupação do litoral 
e a consequente colonização do Brasil.  

b) A Revolução Praieira em Pernambuco foi o movimento nativista e emancipacionista de 

sentido social mais evidente no período colonial.  
c) Decisiva na fase áurea do açúcar nordestino, a escravidão africana perdeu importância 

com o passar do tempo, tendo quase desaparecido nas décadas que antecederam a 
Independência.  

d) A transferência do Estado português para o Brasil foi responsável por importantes 
transformações na colônia, a começar pela abertura dos portos, que, por sua vez, 

descerrou o caminho para a emancipaçãopolítica em 1822.  

6. Livro 6, Módulo B01, Seção Exercícios Complementares, Exercício 2 
7. Livro 6, Módulo B01, Seção Exercícios Complementares, Exercício 4 



 
 


