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Q.01 (FTC BA/2019) - As sociedades americanas estabeleceram, ao 
longo de seu processo de desenvolvimento histórico, diversas relações 
com a Europa que podem ser identificadas 
A) na introdução da metalurgia nas sociedades anteriores à chegada 

de Colombo, como as Astecas e Incas, que se especializaram na 
produção agrícola de subsistência. 

B) na introdução de uma sociedade de classe pelos espanhóis, como o 
estabelecimento da mita e da encomienda, desestruturando as 
sociedades igualitárias pré-colombianas. 

C) no processo de independência política das colônias ibéricas, que 
provocou o estabelecimento de uma sociedade igualitária em Cuba, 
com o rompimento das relações mercantilistas. 

D) d na permanência da organização socioeconômica da época 
colonial nas Treze Colônias, após a independência, com a 
manutenção da escravidão e da exclusão dos pobres do processo 
político. 

E) na ampliação dos direitos das mulheres e indígenas após a 
independência do Brasil, influenciados pelas ideias iluministas 
introduzidas pela Inglaterra com o objetivo de implantar o 
liberalismo na ex-colônia. 

 
Q.02 (UNIFACS BA/2018)     

 

 
 
Sobre a colonização do continente americano pelos ingleses, franceses, 
portugueses e espanhóis, é correto afirmar que ela 
A) estimulou ao comércio triangular nas colônias inglesas, cumprindo 

os objetivos do livre comércio e acabando com o protecionismo 
comercial. 

B) desenvolveu atividades produtivas autônomas em todas as colônias 
francesas. 

C) se caracterizou, na Nova Inglaterra, pela predominância da 
pequena propriedade, pela policultura e pela mão de obra familiar, 
com produção destinada ao mercado interno. 

D) garantiu a formação de impérios coloniais pacificamente, através 
de tratados, como o de Tordesilhas e Madri, excluindo a 
possibilidade de conflitos coloniais entre as diversas metrópoles 
europeias. 

E) assegurou o caráter monopolista da expansão ultramarina, nas 
colônias espanholas, com a ruptura das imposições do Pacto 
Colonial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q.03 - Os homens reunidos em sociedade (relevem-me este tom meio 
pedante) estão virtual e tacitamente obrigados a obedecer às leis 
formuladas por eles mesmos para a conveniência comum. Há, porém, 
leis que eles não impuseram, que acharam feitas, que precederam as 
sociedades, e que se hão de cumprir não por uma determinação de 
jurisprudência humana, mas por uma necessidade divina e eterna. 
Entre essas, e antes de todas, figura a da luta pela vida (...) 

 

(ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 432) 

 
A imposição, pelas metrópoles, de leis severas às populações de suas 
colônias, contribuiu para acirrar movimentos pela independência nas 
Américas. Isso pode ser constatado ao examinarmos o impacto 
A) da aprovação da Reforma Bourbônica nas colônias hispânicas, 

instituindo leis que reforçavam o pacto colonial e o poder da igreja, 
por meio da Companhia de Jesus, causando, assim, revoltas 
populares cujo alvo era a figura do Rei da Espanha. 

B) da imposição da Lei do Chá, nas Treze Colônias (atuais Estados 
Unidos), coroando uma sequência de leis consideradas intoleráveis 
pelos colonos por restringirem a liberdade de comércio e 
aumentarem a taxação de impostos. 

C) da instituição de uma monarquia independente na Nova Espanha 
(atual México) por sua própria metrópole, a fim de manter elos 
coloniais sob nova roupagem e sem a interferência da Igreja, 
causando violenta reação popular. 

D) de medidas segregacionistas de cunho racista em Saint Domingue 
(atual Haiti) pela França, cujo governo censurou os ideais da 
Revolução Francesa nessa sua colônia caribenha. 

E) da aplicação da Devassa no Brasil colonial, cobrança coletiva 
aplicada reiteradamente para completar a quota de ouro devida à 
Coroa portuguesa que despertou, na população colonial, fortes 
sentimentos antilusitanos. 

 
Q.04 - Anda esquecido um forte romance, “Dona Guidinha do Poço”, de 
Manuel de Oliveira Paiva (1861-1892). O autor, jornalista cearense e 
combativo republicano, aluno que foi de Benjamin Constant na Escola 
Militar da Praia Vermelha, morreu cedo e seu romance teve um destino 
ingrato: publicados apenas seus primeiros capítulos numa revista do 
século XIX, só alcançou edição completa em livro em meados do século 
XX – já completamente desgarrado do Naturalismo que tão bem 
representou. Seu interesse hoje está, a meu ver, na singularidade da 
fazendeira Dona Guidinha, mulher de poder e empoderada, dona de 
personalidade acachapante e protagonista da história política de sua 
região cearense, qualidades que assumiu com radical coerência até o 
fim. 

(Valdércio Coimbra, inédito) 

 
A Escola Militar da Praia Vermelha foi um importante centro de difusão 
do republicanismo, ainda sob o regime monarquista, dada a influência 
de Benjamin Constant. Muitos alunos se converteram ao positivismo, 
doutrina filosófica importante no século XIX, caracterizada pela 
A) proposta de um governo central forte e pela defesa do ensino 

católico como forma de educar o cidadão. 
B) valorização do conhecimento científico e técnico como forma de 

administração do Estado e pela fé na razão e na ciência como guias 
da humanidade. 

C) crença na inevitabilidade da Revolução socialista e pelo culto dos 
rituais pagãos das forças da natureza como expressão de Deus. 

D) defesa dos militares como classe dirigente do Estado e pelo uso da 
especulação metafísica para ampliar o conhecimento. 

E) aliança entre Igreja e Estado no governo da sociedade, e pela união 
de todos os países civilizados em um único império para governar 
os povos atrasados. 
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Q.05 (UNESP SP/2018)     
 

 
(Agostini, 05.02.1887. Apud Renato Lemos. Uma  

história do Brasil através da caricatura, 2006.) 

 
É correto interpretar a charge, que representa D. Pedro II e foi 
publicada em 1887, como uma 
A) demonstração da exaustão provocada pela diversidade de 

atividades exercidas pelo imperador. 
B) valorização do esforço do imperador em manter-se atualizado em 

relação ao que acontecia no país. 
C) crítica à passividade e à inoperância do imperador em meio a um 

período de dificuldades no país. 
D) denúncia da baixa qualidade da imprensa monárquica e de suas 

insistentes críticas ao imperador. 
E) celebração da serenidade e harmonia das relações sociais no país 

durante o Império. 
 

RESPOSTAS 
 
Q.01 D 
Comentário: Como o processo de emancipação das Treze Colônias teve 
um caráter elitista, houve a manutenção de elementos típicos do 
período colonial, como a escravidão. Além disso, a Constituição de 
1787, adotou o voto censitário como critério político, alijando grande 
parte da população. 
 
Q.02 C 
Comentário: A parte Norte das 13 colônias assumiu o caráter típico de 
povoamento, caracterizando-se pelas pequenas propriedades, a mão 
de obra livre (familiar ou servidão por contrato) e desenvolvendo uma 
policultura de mercado interno. 
 
Q.03 B Q.04 B 
 
Q.05 C 
Comentário: O período relatado na questão é caracterizado pela Crise 
do Segundo Império. Uma análise criteriosa da charge permite-nos 
concluir que Dom Pedro mantinha-se alheio e inerte e diante de todas 
as mudanças que aconteciam no momento. Tanto que em 15/11/1889, 
a Monarquia seria derrubada e seria proclamada a República. 
 
 


