
 

03.  Os “aspirantes” à  presidência : 

 
 Mal. Floriano Peixoto: 

 
*republicano de “primeira hora” e carisma* junto à tropa 

                                  mas 

*considerado radical e sectário 

 
 

 

 Benjamin Constant: 

 
*maior ideólogo do Positivismo no interior do exército 

                                 mas 

*sem base de apoio junto à tropa e pouco carismático* 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



 Mal. Deodoro da Fonseca: 

 
*unanimidade junto à tropa, herói do Paraguai, moral inabalável e carismático. 

                                  mas 

*relação pessoal e de confiança junto a D. Pedro e nunca foi republicano 

 

 

importante: “carisma” e “legitimidade”, como Tiradentes resolveu este  

                       problema para os militares. 

 

04. O golpe de 15 de novembro 

 
 articuladores civis: Aristides Lobo, Sólon Ribeiro e Quintino Bocaiuva 

 

 Gabinete do visconde de Ouro Preto: frágil, incapaz e ameaçador. 
                                        

 Adesão de Mal. Deodoro que: 

 

*lidera o levante, cerca o gabinete, destitui e prende o visconde de Ouro Preto 

 

*impede D. Pedro de formar novo gabinete 

 

*debela a tentativa de resistência militar comandada por conde D’Eu 

 

*ordena que em 48 horas a família imperial deixasse o Brasil rumo à França 

 

                                           



questões dissertativas 

01) A Guerra do Paraguai deixou profundas seqüelas nos países que nela se envolveram, especialmente, 

no Paraguai e no Brasil. Sobre esse tema, faça o que se pede: 

A) Descreva a situação social e econômica do Paraguai após a guerra. 

B) Explique as condições sociais e econômicas vividas pelos ex-combatentes brasileiros, ex-escravos e 

pobres após 

eles retornarem ao Brasil. 

02) A instalação de famílias de colonos estrangeiros, no interior do Brasil, foi inicialmente incentivada pelo 

governo de D. João VI, durante a permanência da corte e, posteriormente também, pelo governo imperial 

brasileiro. A colônia de Nova Friburgo (RJ), fundada em 1818 para abrigar cem famílias suíças, e a colônia 

de São Leopoldo (RS), formada por alemães desde 1824, com apoio do Império, são dois exemplos 

pioneiros desse tipo de ocupação. Posteriormente, no final do século XIX, as políticas de imigração 

diversificaram-se e foram amplamente utilizadas. Um exemplo disso foi a imigração subsidiada, 

especialmente para abastecimento das lavouras de café no sudeste do país. Considere as informações acima 

e responda ao que se pede. 

 

A) Caracterize duas diferentes formas de imigração adotadas no Brasil ao longo do século XIX. 

B) Explique os objetivos principais das duas políticas de imigração incentivadas no Brasil. 

 

03) “Antes da guerra do Paraguai, o Exército era a mais marginal das forças militares brasileiras. 

Desprezado pelos governos, que se apoiavam na Guarda Nacional, o Exército era responsável pelos 

conflitos externos, enquanto a primeira funcionava como sustentáculo das manobras políticas internas, 

defendendo interesses partidários e de grupos de pressão. Além disso, o serviço da Guarda Nacional era 

obrigatório, ficando o Exército apenas com os voluntários.” 

 

(Paulo Miceli. O mito do herói nacional, 1994.) 

a) O que foi a Guarda Nacional e por que foi criada? 

b) Explique por que a Guerra do Paraguai alterou o quadro descrito no texto. 

 

 

04) “Uma ideia importante, uma urgente reforma, divide o país e sugere no ânimo público diversos 

alvitres [palpites]: como no presente momento nos sucede a propósito da substituição do trabalho servil. 

Pensa uma parte da população que é chegado o momento de extrair, ainda com dor, o cancro do seio de 

um país livre; outra parte comungando na necessidade da abolição, entende que se deve operar lenta e 

gradualmente; alguma fração existe que pretende adiar a solução desse problema, fundada em puras 

razões de conveniência. A respeito da questão jurídica da propriedade ainda se apartam os juízos, 

inclinando-se uns à indenização, como de direito, e outros à extinção forçada, sem ônus para o Estado.” 

(José de Alencar. O Sistema Representativo, 1868.) 

 

a) O texto de Alencar faz um balanço dos caminhos diversos que a abolição da escravidão poderia trilhar 

na sociedade brasileira. Que caminho foi escolhido, na história da abolição, pela política do Segundo 

Império? Cite dois exemplos. 



b) Além da política oficial, houve movimentos sociais de libertação dos escravos liderados por Luís 

Gama e Antônio Bento. Discorra sobre esses abolicionistas e cite uma estratégia de ação libertadora de 

cada um deles 

05) “(...) A topografia do nosso território, as zonas diversas em que se divide, os climas vários e as 

produções diferentes, as cordilheiras e as águas estavam indicando a necessidade de modelar a 

administração e o governo local acompanhando e respeitando as próprias divisões criadas pela natureza 

física e impostas pela imensa superfície do nosso território (...)” 

 

(Manifesto Republicano, 1870) 

 

a) No trecho desse documento, qual organização política é defendida? 

b) O Manifesto Republicano foi publicado no mesmo ano em que terminou a Guerra do Paraguai. 

Explique as relações entre esses dois eventos. 

 

múltipla escolha 

01)” Para os historiadores das décadas de 1960 e 1970, o Brasil e a Argentina teriam sido manipulados 

por interesses da Grã-Betanha, maior potência capitalista da época, para aniquilar o desenvolvimento 

autônomo paraguaio, abrindo um novo mercado consumidor para os produtos britânicos. A guerra era 

uma das opções possíveis, que acabou por se concretizar, uma vez que interessava a todos os envolvidos. 

Seus governantes, tendo por base informações parciais ou falsas do contexto platino e do inimigo em 

potencial, anteviram um conflito rápido, no qual seus objetivos seriam alcançados com o menor custo 

possível. Aqui não há ―bandidos‖ ou ―mocinhos‖, mas interesses” 

 DORATIOTTO, Francisco. Maldita guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 87-96. 

(Adaptado). 

 A Guerra do Paraguai foi o maior conflito militar no qual o Brasil se envolveu em sua história. Nas novas 

interpretações dos historiadores para a guerra: 

 A) tem sido destacada a natureza democrática do governo de Solano López, bem como a crescente 

industrialização do Paraguai.  

B) tem sido enfatizada a importância do conflito para o fortalecimento do regime monárquico brasileiro.  

C) tem sido valorizada a dinâmica geopolítica interna do continente sul-americano, em oposição às teorias 

da responsabilidade externa pela guerra.  

D) têm sido destacados os interesses expansionistas brasileiros como a principal causa da guerra. 

 

02) “A Lei de Terras decretada no Brasil em 1850 proibia a aquisição de terras públicas através de 

qualquer outro meio que não fosse a compra, colocando um fim às formas tradicionais de adquirir terras 

mediante posses e mediante doações da Coroa [...] Os produtos da venda das terras públicas e das taxas 

de registro das propriedades seriam empregados exclusivamente para a demarcação das terras públicas 

e para a ‘importação de colonos livres’. Criou-se um serviço burocrático encarregado de controlar a 

terra pública e de promover a colonização: a Repartição Geral das Terras Públicas” 

 COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 7ª ed., São Paulo: 

Editora da Unesp, 1999, p. 171.  



O projeto da lei de terras no Brasil foi inicialmente debatido no Conselho de Estado em 1842, teve sua 

tramitação ocorrida na Câmara dos Deputados em 1843, sendo aprovado no Senado em 18 de Setembro 

de 1850. A cronologia da criação da Lei de Terras no Brasil  

A) coincide com a pressão internacional pelo fim do tráfico atlântico de escravos, despertando temores 

nas autoridades em relação à falta de mão-de-obra para a lavoura. 

 B) conflui com os momentos inicial e final do período regencial, em que propostas radicais de reforma 

agrária foram debatidas no âmbito da alta burocracia Imperial.  

C) destaca o predomínio do grupo político favorável à vinda de imigrantes para trabalhar como 

proprietários em terras doadas pelo Estado, sem necessidade de compra. 

 D) reflete a preocupação dos dirigentes políticos nacionais em favorecer a diversificação da produção 

agrícola nacional, como forma de enfrentar a crise da lavoura cafeeira. 

 

03) “ devia ser um ponto capital para o historiador reflexivo mostrar como no desenvolvimento sucessivo 

do Brasil se acham estabelecidas as condições para o aperfeiçoamento de três raças humanas [...]” 

MARTIUS, Carl F. Ph. von. Como se deve escrever a História do Brasil. In: _____. O estado de direito entre os 

autóctones do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1982. p. 89. 

 

Considerando o texto, escrito por von Martius e publicado em 1845 pela Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, assinale a alternativa correta. 

A) O autor demonstra que o branco português não obteve participação tão significativa na formação 

histórica do Brasil quanto o africano ou o indígena. 

B) O autor procura, em uma perspectiva evolutiva da humanidade, demonstrar que a história do Brasil é o 

resultado do cruzamento gradativo entre brancos, indígenas e africanos. 

C) O aperfeiçoamento das três raças no Brasil é resultado de um conjunto de políticas de branqueamento 

populacional, ao mesmo tempo em que se extinguem as populações africanas e indígenas. 

D) O branco teria que aprender a cultura e a língua do indígena para sobreviver no Brasil, assim como 

deveria aprender a cultura do trabalho com o africano para desenvolver-se economicamente. 

 

04)  “A experiência e a razão demonstram que a riqueza reina onde há liberdade e justiça e não onde há 

cativos e corrupção. (…) Se este mal persiste, não cresceremos.” 

 

ANDRADE E SILVA, José Bonifácio. Obras científicas, políticas e sociais, São Paulo: Prefeitura Municipal de 

São Paulo, 1965. p. 115-158. 

 

A frase acima foi proferida por José Bonifácio em um manifesto a favor da abolição da escravidão e de 

propostas de reforma agrária. Considerando a ambientação histórica das ideias defendidas por ele, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) Desde o Tratado Anglo-Brasileiro, no início do século XIX, compromissos foram assumidos para 

abolir o tráfico de escravos. Entretanto, a influência dos proprietários de terra e dos traficantes do Brasil 

se manteve muito presente até a virada do século. 

B) As restrições ao tráfico interprovincial dividiram o Império em duas regiões conflituosas em meados 

do século XIX: o Sudeste cafeeiro, onde se reduzia drasticamente o número de cativos, e o Nordeste 

açucareiro e algodoeiro, apoiado nas relações escravistas. 



C) O crescimento econômico do Brasil durante o século XIX deveu-se à industrialização, uma vez que as 

baixas rendas e o reduzido consumo, intrínsecos ao trabalho escravo, restringiam o ritmo do crescimento 

exclusivamente ao setor agrário da economia. 

D) No século XIX, inspirados nas ideias de Montesquieu e Hobbes, os Liberais Exaltados eram contra a 

escravidão no Brasil, defendendo a igualdade, a liberdade e a fraternidade entre todos os cidadãos. 

 

05) Relacionando-se a Lei Eusébio de Queirós (1850) e a expansão da cafeicultura no Brasil, é correto 

afirmar que 

(A) a proibição do tráfico negreiro provocou a imediata crise da escravidão, forçando os cafeicultores a 

criarem o sistema de parceria para obter mão-de-obra. 

(B) a extinção da escravatura não abalou a produção das fazendas de café, pois os proprietários paulistas 

usavam, desde o início, mão-de-obra européia. 

(C) a grande imigração foi a solução para a falta de trabalhadores nacionais, desenvolvendo-se na época 

uma intensa corrente imigratória da Ásia para a América. 

(D) o fim do tráfico negreiro fez diminuir a oferta de mãode- obra, levando os cafeicultores a buscarem 

outra alternativa, estimulando a imigração européia. 

(E) a crise do escravismo provocou, no início, a desorganização das fazendas de café do Vale do Paraíba, 

que se recuperaram com a chegada de imigrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


