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QUESTÕES UFU 1ª FASE 
 
Q.01-As reformas pombalinas, encetadas por Sebastião José de 
Carvalho e Mello (1699–1782), o Marquês de Pombal, tiveram efeito 
entre 1755, logo após o terremoto de Lisboa, e 1777, quando esse 
estadista perdeu sua proeminência na administração do império 
português. Sobre as reformas que implantou ao longo de sua 
administração como ministro de Dom José I, é correto afirmar: 
 
A) Tiveram grande impacto sobre o Brasil, uma vez que se criaram 

companhias de comércio em todas as capitanias, com o objetivo 
mais amplo de racionalizar o comércio e implantar um rígido 
sistema colonial, vinculando metrópole e colônia. 

B) Ativeram-se, no campo da educação, ao ensino básico, deixando de 
lado as instituições universitárias portuguesas. 

C) Basearam-se na aliança e aproximação à Ordem Jesuítica, que 
recebeu impulsos e estímulos fundamentais por seu papel na 
educação oferecida no Reino e nas colônias. 

D) Consistiram, entre outras medidas, na criação de instituições e 
repartições públicas vitais à administração do Reino e suas 
colônias, como o Erário Régio. 

 
Q.02-Leia os versos ao lado. 
 
DUAS ESTROFES 
(À Memória de João de Deus) 
          Augusto dos Anjos 
 
A queda do teu lírico arrabil 
De um sentimento português ignoto 
Lembra Lisboa, bela como um brinco, 
Que um dia no ano trágico de mil 
E setecentos e cinqüenta e cinco, 
Foi abalada por um terremoto! 
 
A água quieta do Tejo te abençoa. 
Tu representas toda essa Lisboa 
De glórias quase sobrenaturais, 
Apenas com uma diferença triste, 
Com a diferença que Lisboa existe 
E tu, amigo, não existes mais! 
Disponível em: <http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/augusto-
dos-anjosduas- estrofes.php>. Acessado em: 05 out. 2009. 
 
Glossário 
Arrabil - rabeca de origem mourisca, com duas cordas flexionáveis 
 
Esse poema do paraibano Augusto dos Anjos relembra um trágico 
acontecimento ocorrido na metrópole portuguesa, no período em que 
a sua administração passava por profundas mudanças, postas em 
prática por Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde, Marquês de 
Pombal. 
 
Sobre as mudanças do período pombalino, é correto afirmar: 
 
A) As importações de produtos ingleses aumentaram na metrópole, e 

foram desestimuladas as atividades mercantis e manufatureiras da 
burguesia portuguesa. 

B) As casas de fundição foram extintas no Brasil, e suspensas todas as 
medidas consideradas abusivas pelos mineradores da Colônia. 

C) As atividades econômicas foram reorganizadas e criaram-se duas 
novas companhias de comércio, a do Grão Pará e Maranhão (1755) 
e a de Pernambuco e Paraíba (1759). 

D) O terremoto de Lisboa, visto como sinal dos Deuses, fortaleceu o 
poder dos Jesuítas na metrópole, sem influenciar no cotidiano das 
pessoas na Colônia americana. 

 
 

Q.03-Em 1750, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de 
Pombal, tornou-se primeiro ministro português e procurou dinamizar a 
administração colonial.  
 
Dentre as medidas por ele adotadas, destacam-se: 
A) O controle do ensino e da política de aldeamento entregue às 

ordens religiosas. 
B) A extinção do Estado do Grão-Pará Maranhão, por ser o 

centralismo a tônica de sua administração. 
C) A reforma e a ampliação da justiça, possibilitando, assim, o acesso 

da elite colonial aos cargos administrativos e fiscais. 
D) A expulsão dos Jesuítas da colônia, favorecendo os povos 

indígenas, que passaram a ter maior autonomia sobre os 
aldeamentos. 

 
Q.04-As reformas pombalinas propuseram, em relação ao Brasil, 
 
A) A expulsão dos mercedários e o afrouxamento das práticas 

mercantilistas.  
B) A expulsão dos jesuítas e uma política de liberdade do indígena.  
C) A criação de um sistema de intendências e a formação de 

companhias privilegiadas.  
D) A subordinação da Igreja ao Estado e a permissão para o 

surgimento da imprensa.  
 
Q.05-No século XVIII, com o desenvolvimento dos valores iluministas, 
vários estados europeus realizaram mudanças nas suas relações 
políticas e culturais.  
Essas alterações acabaram por se associarem ao fenômeno do 
“Despotismo Esclarecido”.   
Um dos seus exemplos foi o governo do Marquês de Pombal em 
Portugal. A chamada época pombalina no Brasil possuiu algumas 
características marcantes.  
 
Dentre elas, uma está contida como opção de resposta. Assinale-a.  
A) A época  pombalina  representou  um  retrocesso  nas  questões  

relativas  ao  ensino, com o fechamento do Seminário de Olinda. 
B) b) A  política  de  Pombal  privilegiou  a   opção  agrícola para  a 

colônia  brasileira  e, por  isso, incentivou o uso da mão-de-obra 
imigrante. 

C) As medidas pombalinas, no tocante às suas relações com a Igreja 
Católica, demonstraram a preocupação em manter o domínio da 
Igreja sobre o Estado.  

D) A atuação de Pombal estimulou  o  fomento  agrícola  e a criação  
de Companhias de  Comércio. 

 
Q.06-Durante a época de Pombal (1750 – 1777), Portugal buscou 
anular os desastrosos efeitos que o tratado de Methuen (1703) havia 
trazido para sua economia.  
 
Sobre as ações do 1o Ministro, é INCORRETO afirmar que: 
A) Transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. 
B) Estimulou a criação de manufaturas em Portugal, proibiu a 

exportação de ouro e combateu o contrabando. 
C) Criou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a 

Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. 
D) Reafirmou o poder da Companhia de Jesus, colocando nas mãos 

dos jesuítas a reforma do ensino em Portugal. 
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Q.07-Em 1810, após a assinatura do Tratado da Aliança e Amizade 
entre o Conde de Linhares, ministro plenipotenciário do Regente 
D.João, e Lord Strangford, representante do rei da Inglaterra Jorge III, 
os ingleses davam continuidade a um longo período de ingerências 
sobre a nossa política interna.  
 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que traduz 
CORRETAMENTE o significado desse tratado e o contexto ao qual ele 
está inserido.  
 
A) Domínio das nossas exportações através de um programa de forte 

controle sobre nossos portos, impedindo que pudéssemos nos 
relacionar comercialmente com outras nações.  

B) Redução de impostos para produtos ingleses, facilitando sua 
entrada no mercado brasileiro e provocando déficits em nossa 
Balança Comercial, além de destruir indústrias locais, devido à forte 
concorrência.  

C) Abertura dos Portos às Nações Amigas, o que facilitava a entrada 
de produtos estrangeiros e gerava uma forte dependência do 
capital britânico, necessário para financiar a modernização de 
portos e estradas.  

D) Compromisso assinado com os ingleses visando a uma lenta e 
gradual libertação dos escravos, já que a escravidão foi se tornando 
um severo entrave para as pretensões capitalistas dos ingleses no 
cenário mundial. 

 
Q.08-Em 1808, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado com a 
finalidade de aclimatar espécies vegetais provenientes de diversos 
lugares do mundo. Com isso, esperava-se criar condições para produzir 
bens apreciados na Europa. Hoje, essa instituição científica desenvolve 
pesquisas sobre a flora de áreas protegidas, contribuindo para a 
conservação ambiental. 
 
Sobre o contexto de criação dessa instituição, é correto mencionar 
 
A) o reinado de D. Pedro II, responsável por diversas iniciativas na 

área das ciências, sobretudo na capital do país à época. 
B) a transferência da Corte de Portugal para o Brasil, quando o Rio de 

Janeiro se tornou a capital do império português. 
C) a Independência do Brasil, quando o Rio de Janeiro se tornou a 

capital da República recém-criada. 
D) a fundação da cidade do Rio de Janeiro, planejada para ser a nova 

capital, em substituição a Salvador. 
 
Q.09-Sobre a transferência da Corte portuguesa para o Brasil em 1808, 
é correto afirmar que 
 
A) ocorreu sem nenhum transtorno para a população do Rio de 

Janeiro, que recepcionou os nobres portugueses de forma 
planejada, sem que fossem necessárias grandes mudanças na 
cidade. 

B) teve como causa direta a invasão das tropas francesas ao 
território português como forma de forçar a adesão do país luso 
ao bloqueio continental. 

C) foi provocada pela ameaça inglesa de invasão ao Brasil, caso 
Portugal aderisse ao Bloqueio Continental ao comércio britânico, 
imposto por Napoleão Bonaparte no decreto de Berlim, emitido 
em 1806. 

D) somente foi realizada como forma de garantir o cumprimento do 
tratado de Fontainebleau, assinado com a França, que garantia a 
mudança para o Brasil no caso de ameaça espanhola a Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 

Q.10-No ano de 2008, comemorou-se os 200 anos da Chegada da 
Família Real ao Brasil. Tal evento, ocorrido em 1808, pode ser 
considerado o embrião que gerou o Estado brasileiro a partir da década 
de 1820. Dentre os feitos ocorridos, assinale a alternativa que 
apresenta um importante passo à emancipação política do Brasil. 
 
A) A Abertura dos Portos às Nações amigas, que permitiu ao Brasil ter 

autonomia política frente a Portugal, podendo a colônia celebrar 
contratos com qualquer outra nação sem maiores ônus. 

B) A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e 
Algarves, que colocou a antiga colônia americana em pé de 
igualdade com a Metrópole Europeia. 

C) A Revolução Pernambucana, que foi um evento que celebrou a 
emancipação econômica do Brasil diante da Metrópole europeia e 
deu impulso à conquista da independência, em 1822. 

D) O dia do fico, celebrado em 9 de janeiro de 1822, que foi a data em 
que d. João VI declarou às cortes europeias que não tinha qualquer 
intenção de abandonar o Brasil. 

 
QUESTÕES ENEM 
Q.11-Do ponto de vista econômico, a concessão mais onerosa para os 
interesses da colônia foi a tarifa de 15% ad valorem a ser cobrada sobre 
as mercadorias inglesas entradas nos portos brasileiros, em navios 
ingleses ou portugueses [...]. Situação agravada pelo fato de a Carta de 
Abertura dos portos fixar a taxa de 16% ad valorem para os navios 
portugueses e 24% para todas as demais nações. 

(José Jobson de Andrade  
Arruda. Uma colônia en- 
tre dois impérios, 2008.) 

 
O excerto refere-se aos tratados de 1810 assinados entre os governos 
português e inglês, que tiveram como uma de suas consequências 
 
A) o estímulo ao desenvolvimento das manufaturas no Brasil. 
B) o fortalecimento do controle metropolitano sobre o comércio 

colonial. 
C) a ligação das atividades econômicas coloniais com uma economia 

industrial. 
D) a crise das exportações de produtos primários do Brasil para a 

Europa. 
E) a adoção no conjunto do Império português da política do livre-

cambismo. 
 
Q.12-O certo é que se os marcos cronológicos com que os historiadores 
assinalam a evolução social e política dos povos se não estribassem 
unicamente nos caracteres externos e formais dos fatos, mas 
refletissem a sua significação íntima, a independência brasileira seria 
antedatada de quatorze anos (…). 
(Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil – Colônia e Império) 
 
De acordo com o autor, a independência poderia ser antedatada 
porque 
 
A) a abertura dos portos, com a instalação da Corte no Brasil, acabou 

com o monopólio de comércio, elemento principal do Pacto 
Colonial. 

B) a elevação do Brasil a Reino Unido, como sede do governo, 
eliminou a influência portuguesa sobre as estruturas 
administrativas. 

C) o príncipe regente D. Pedro defendia, na verdade, os interesses da 
burguesia mercantil lusitana e não os da elite fundiária brasileira. 

D) o fato conhecido como Grito do Ipiranga foi uma trama da 
aristocracia rural, que desejava apoiar a política das Cortes 
portuguesas. 

E) o rompimento definitivo com a dominação portuguesa ocorreu 
quando D. João VI concedeu vantagens comerciais à Inglaterra. 
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Q.13-D. João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e 
Algarves em 16 de Dezembro de 1815. Essa medida objetivou, entre 
outros fatores 
 

A) atender a uma exigência das Cortes de Lisboa, de acordo com os 
princípios liberais da Revolução do Porto. 

B) impedir a ampliação do império francês nas Américas, com as 
guerras por territórios coloniais extraeuropeus. 

C) apaziguar a elite brasileira do Nordeste, que era favorável à 
abolição da escravidão e da implementação da república. 

D) legitimar a dinastia de Bragança, de acordo com os princípios 
restauradores invocados pelo Congresso de Viena. 

E) abdicar do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara. 
 
Q.14-Texto I: Sua Majestade El Rey de Portugal promete tanto em Seu 
próprio Nome, como no de Seus Sucessores, de admitir para sempre 
daqui em diante no Reyno de Portugal os Panos de lã, e mais fábricas 
de lanifício de Inglaterra, como era costume até o tempo que foram 
proibidos pelas Leys, não obstante qualquer condição em contrário. 
Texto II: [...]Primo: que sejam admissíveis nas Alfândegas do Brasil 
todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas, ou 
em navios estrangeiros das Potências, que se conservam em paz e 
harmonia com a minha leal Coroa, ou em navios dos meus vassalos, [...] 
Segundo: que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos 
estrangeiros possam exportar para os Portos, que bem lhes parecer a 
benefício do comércio e agricultura, que tanto desejo promover, todos e 
quaisquer gêneros e produções coloniais, a exceção do pau-brasil, ou 
outros notoriamente estancados. [...]. 
Observando-se as informações dos textos I e II, pode-se afirmar que: 
 
A) os dois textos tratam de acordos diplomáticos envolvendo 

Portugal e Inglaterra, com vantagens comerciais do segundo país 
para com o primeiro país. 

B) o primeiro texto trata do Tratado de Methuen de 1703. O segundo 
texto trata da Carta Régia de 1808 que decretou a Abertura dos 
Portos às Nações Amigas. 

C) os dois textos tratam de benefícios concedidos por D. Pedro I, em 
troca do reconhecimento da Independência do Brasil por parte da 
Inglaterra. 

D) enquanto que o texto I, Tratado de Methuen, pode ter ser 
relacionado à atividade mineradora no Brasil e à Revolução 
Industrial inglesa, o segundo texto, consequência dos Tratados de 
1810, pode ser relacionado com as invasões napoleônicas sobre 
Portugal em 1807. 

E) os dois textos reforçam as tentativas do marquês de Pombal de 
romper com influência inglesa sobre a economia portuguesa. 

 
Q.15-O certo é que se os marcos cronológicos com que os historiadores 
assinalam a evolução social e política dos povos se não estribassem 
unicamente nos caracteres externos e formais dos fatos, mas 
refletissem a sua significação íntima, a independência brasileira seria 
antedatada de quatorze anos (…). 
(Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil – Colônia e Império) 
De acordo com o autor, a independência poderia ser antedatada 
porque 
 
A) a abertura dos portos, com a instalação da Corte no Brasil, acabou 

com o monopólio de comércio, elemento principal do Pacto 
Colonial. 

B) a elevação do Brasil a Reino Unido, como sede do governo, 
eliminou a influência portuguesa sobre as estruturas 
administrativas. 

C) o príncipe regente D. Pedro defendia, na verdade, os interesses da 
burguesia mercantil lusitana e não os da elite fundiária brasileira. 

D) o fato conhecido como Grito do Ipiranga foi uma trama da 
aristocracia rural, que desejava apoiar a política das Cortes 
portuguesas. 

E) o rompimento definitivo com a dominação portuguesa ocorreu 
quando D. João VI concedeu vantagens comerciais à Inglaterra. 

RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-C Q.03-C Q.04-B Q.05-D 
Q.06-D Q.07-D Q.08-B Q.09-B Q.10-B 
Q.11-C Q.12-C Q.13-D Q.14-B Q.15-A 
 


