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QUESTÕES UFU 1ª FASE 
 
Q.01-Leia atentamente os textos abaixo. 
 
Texto 01 
No dia em que D. João desembarcou no Rio de Janeiro, em 1808, 
recebeu “um belo presente” de um traficante de escravos local: a 
melhor casa da cidade, situada num belo e vistoso terreno. “Ceder” a 
Quinta da Boa Vista à família real assegurou a Elias Antônio Lopes o 
status de “amigo do rei”. 
(Schwarcz, Lilia Moritz – Sobre o autoritarismo brasileiro – 1ª ed. – São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019 - p.95) 
 
Texto 02 
Todos os informantes de um inquérito realizado – cerca de uma 
centena de pessoas – indicavam que eram inúmeras as situações em 
que se podia usar o “sabe com quem está falando?” (...) como ocasiões 
globais em que se procura “sentir-se importante” ou “mostrar a 
posição social”. 
(DaMatta, Roberto – Carnavais, malandros e heróis: para uma 
sociologia do dilema brasileiro – 6ª ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997 - p. 
187) 
 
Percebemos, nestes dois excertos, traços da caracterização de nossa 
sociedade, pois:  
 
A) Éramos, durante o período joanino, uma sociedade caracterizada 

por relações patrimonialistas e favorecimentos em troca de poder 
e prestígio, o que não se percebe hoje, já que vivemos sob 
indiscutível regime democrático e uma Carta Constitucional que 
rege, de fato, o nosso cotidiano.  

B) Tanto durante o período joanino, como no atual, percebemos uma 
sociedade hierarquizada, com privilégios e garantias para aqueles 
que gravitam em torno do poder, apesar da existência, em 
determinados períodos, de um verniz democrático que aponta 
para uma suposta igualdade.  

C) DaMatta atenta para um exemplo de sociedade amplamente 
regida por clientelismos e favorecimentos de poucos, nos 
transformando em uma oligarquia de fato. Essa percepção, 
porém, não é notada no texto da Lilia Schwarcz, que retrata o 
período joanino.  

D) Os atuais regimes democráticos no ocidente foram o resultado de 
ampla discussão política ao longo da História. No Brasil, por 
exemplo, nossa democracia atual se reflete plenamente no 
cotidiano de nossa sociedade, o que nos distancia do modus 
operandi da antiga sociedade joanina. 

 
Q.02- 

 
A partir das fontes visuais reproduzidas e de seus conhecimentos, 
assinale a alternativa correta. 
 

A) A única monarquia americana precisou afirmar a figura do 
governante e sua memória política, recorrendo à imagética da 
autoridade real francesa do Antigo Regime. Este mecanismo foi 
enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. 

B) Debret usou o quadro de Rigaud como referência visual e 
preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Isto era 
importante, pois a autoridade monárquica joanina assentou-se na 
liturgia política e no pouco uso da violência. 

 
C) O retrato de D. João não foi pintado para ser exposto, embora 

existisse no Rio de Janeiro da época um circuito expositivo de 
salões de belas artes, pinacotecas, museus, onde pudesse ser 
visto. Tais espaços foram renomeados na República. 

D) O projeto de europeização da corte do Rio de Janeiro e a 
necessidade de afirmar a autoridade de D. João VI levaram a uma 
política de fomento à imagética do poder baseada, aqui, na da 
monarquia francesa. 

 
Q.03-Considere o texto abaixo: 
 
Logo ao chegar, durante sua breve estada na Bahia, Dom João decretou 
a abertura dos portos do Brasil às nações amigas (28 de janeiro de 
1808) [...] A abertura dos portos foi um ato historicamente previsível, 
mas ao mesmo tempo impulsionado pelas circunstâncias do momento. 
(Adaptado de: FAUSTO, Boris. História do Brasil. 
São Paulo: Edusp. 2002, p. 122) 
 
As “circunstâncias do momento”, a que o texto se refere, incluíam 
 
A) a ajuda da Inglaterra concedida à fuga da família real, no contexto 

da ocupação francesa de Portugal, que levou Dom João VI a 
precisar quebrar o pacto colonial para beneficiar as “nações 
amigas”, principalmente a Inglaterra. 

B) o emprego das reformas pombalinas, que tiveram o apoio de Dom 
João VI, uma vez que cediam às pressões externas da Inglaterra e 
às internas, da elite colonial, pela ampliação das possibilidades de 
comércio e a liberação das manufaturas. 

C) a grave crise financeira vivida pela Coroa devido ao esgotamento 
das jazidas de ouro no Brasil e às despesas com o combate às 
tropas de Napoleão na Europa, situação que obrigou a Coroa a 
decretar a liberação do comércio para as nações europeias, 
incluindo a Inglaterra. 

D) o controle marítimo do tráfico negreiro exercido pela Inglaterra, 
que interrompeu o fornecimento de mão de obra escrava, 
impulsionando o Brasil para atividades comerciais e 
manufatureiras, dada a dificuldade na manutenção da plantation. 

 
Q.04-Durante treze anos a família real portuguesa esteve no Brasil, que 
foi sede do império ultramarino português. Nesse período, diversas 
medidas tomadas pela corte proporcionaram transformações 
profundas na economia, na política e na cultura do Brasil. Assim, é 
correto afirmar que, nesse período, ocorreu 
 
A) a Confederação do Equador, em 1824, que foi uma rebelião das 

províncias nordestinas contra o autoritarismo, que pretendia a 
fundação de uma república por estas partes do Brasil. 

B) a Revolução Pernambucana, em 1817, contra a opressão dos 
tributos para custear a corte no Rio de Janeiro, que marcou a 
insatisfação dos brasileiros contra a exploração portuguesa. 

C) a Noite das Garrafadas, episódio que envolveu apoiadores do rei e 
seus opositores, logo antes de sua abdicação e retorno para 
Portugal. 

D) expulsão do rei português de terras brasileiras, por sua resistência 
em aceitar a constituição elaborada pela Assembleia Constituinte 
e a imposição de uma constituição por ele outorgada. 
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Q.05-Na edição de julho de 1818 do Correio Braziliense, o jornalista 
Hipólito José da Costa, residente em Londres, publicou a seguinte 
avaliação sobre os dilemas então enfrentados pelo Império português 
na América: 
 
A presença de S.M. [Sua Majestade Imperial] no Brasil lhe dará ocasião 
para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos; a 
independência em que el-rei ali se acha das intrigas europeias o deixa 
em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor convier a 
seus interesses. Se volta para Lisboa, antes daquela crise se decidir, não 
poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem de coisas 
deve ocasionar na América. 
 
Nesse excerto, o autor referia-se 
 
A) aos desdobramentos da Revolução Pernambucana do ano 

anterior, que ameaçara o domínio português sobre o centro-sul do 
Brasil. 

B) às demandas da Revolução Constitucionalista do Porto, exigindo a 
volta imediata do monarca a Portugal. 

C) à posição de independência de D. João VI em relação às pressões 
da Santa Aliança para que interviesse nas guerras do rio da Prata. 

D) às implicações que os movimentos de independência na América 
espanhola traziam para a dominação portuguesa no Brasil. 

 
Q.06-O bloqueio continental imposto pela França e as relações entre 
Portugal e Inglaterra foram fundamentais para a transferência da Corte 
portuguesa ao Brasil em 1808, fazendo do Rio de Janeiro a nova sede 
da coroa. A chegada da Corte e a instalação das instituições políticas, 
administrativas e jurídicas do governo português no Rio de Janeiro 
acarretaram diversas mudanças na colônia. Essas mudanças deram 
início a um processo que resultou na independência do Brasil. 

PELLEGRINI, Marco Cesar; DIAS, Adriana 
 Machado; GRINBERG, Keila. Contato histó- 
ria, 2o ano. 1a. ed. São Paulo: Quinteto Edi- 

torial, 2016, com adaptações. 
 
A respeito das mudanças que conduziram o Brasil ao processo de 
independência, assinale a alternativa correta. 
 
A) Com a chegada da família real e da Corte portuguesa ao Brasil em 

1808, Portugal foi relegado à condição de colônia. 
B) Assim que desembarcou no Brasil em 1808, D. João assinou o 

decreto que definiu o Pacto Colonial, dando a Portugal 
exclusividade sobre o comércio colonial brasileiro. 

C) A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal, em 
1815, seguiu a orientação do Congresso de Viena na manutenção 
do absolutismo monárquico e, ao mesmo tempo, contribuiu para 
o processo de independência do País. 

D) Com o retorno de D. João e sua Corte para Portugal, em abril de 
1821, o Brasil retorna à condição de colônia de Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.07-“Nenhuma comemoração igualou-se em deslumbramento às 
festas decorrentes da aclamação de D. João VI, em 6 de fevereiro de 
1818. Apoiada nos artistas franceses, a decoração foi depurada de 
vestígios nativos e pôde resplandecer a grandeza da ocasião. 
Finalmente, o rei receberia publicamente a confirmação no trono que 
já ocupava e o juramento dos súditos. [...] A festa se espalhou pelas 
ruas e teve no Campo de Santana outro polo importante. Um palacete 
de madeira foi erguido para abrigar Sua Majestade e a família real e 
transformou-se no centro do segundo dia dos festejos, reservado às 
manifestações populares. Os soldados dos batalhões fizeram 
evoluções, seguidos dos dançarinos do Real Teatro, além de corrida de 
touros. No dia 8, a real família e o soberano voltaram ao palacete, de 
onde assistiram a uma queima de fogos, cujo ponto culminante foi a 
expressão ‘Viva El Rei’ iluminada no céu, quando D. João recebeu para 
a cerimônia do beija-mão”.  

Adaptado de HERMANN, J. O rei da  
América: notas sobre a aclamação tardia  

de d. João VI no Brasil. Topoi, v. 8, n.  
15, jul.-dez., 2007, p. 124-158.  

Em relação à importância das festas e demais manifestações coletivas 
realizadas no Império, como a Festa de Aclamação de D. Joao VI, 
descrita acima, é CORRETO afirmar:  
 
A) São demarcações de territórios, vinculando a imagem do soberano 

à imagem do império português em todo o continente americano.  
B) Sua importância reside na sua eficácia simbólica, cumprindo a 

função de aproximar o soberano das massas e reforçar o seu 
poder político.  

C) Mantinham estreitas as relações quase sempre conflituosas entre 
a Igreja e o Império, fazendo coincidir o ato civil com as 
festividades religiosas.  

D) Buscavam glorificar as culturas nativas e o passado colonial, e 
implantar um certo padrão de civilização inspirado nos trópicos.  

      
Q.08-Em 1808, a Corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, 
alterando significativamente as relações, até então vigentes, entre a 
Colônia e a Metrópole. 
Considerando-se as alterações ocorridas no período, é correto afirmar: 
 
A) As oligarquias de todas as regiões se uniram em torno de D. João, 

amenizando efetivamente os conflitos existentes desde o início da 
colonização portuguesa. 

B) A Família Real aumentou de forma abusiva os impostos sobre a 
propriedade privada da terra, com o intuito de estimular a 
produção em terras da Coroa. 

C) O centro-sul tornou-se a principal área econômica do Brasil, e as 
suas elites, em razão disso, desejaram impor-se sobre as outras 
elites regionais. 

D) Os portos brasileiros foram abertos para o comércio com as 
nações amigas, para estimular, sobretudo, o comércio com a 
França. 

 
Q.09-Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará 
virem: que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo 
um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido 
abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no 
Estado do Brasil. 

Alvará de liberdade para as indústrias (1º de Abril de 1808). 
In Bonavides, P.; Amaral, R. Textos políticos da História do 

Brasil. Vol. 1. Brasília: Senado Federal, 2002 (adaptado). 

 
O projeto industrializante de D. João, conforme expresso no alvará, não 
se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? 
 
A) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das 

manufaturas portuguesas. 
B) A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial 

inglês sobre suas redes de comércio. 
C) A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada 

da família real portuguesa. 
D) O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia 

assumida por Portugal no comércio internacional. 
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 10     

 
Disponível em: <http://www.obichinhodosaber.com/wp-content/uploads/ 

2014/08/tratado-de-alian%C3%A7a-e-amizade.png>. Acesso em: 2 nov. 2015. 

Q.10-O tratado assinado entre o reino de Portugal e o reino da 
Inglaterra, em 1810, se processou no contexto das grandes 
transformações pelas quais a sociedade europeia vivenciava no 
período. 
 
Neste contexto, 
A) a necessidade de reprodução do capital e a crise do Antigo 

Regime, acirraram as disputas entre as nações pela conquista dos 
mercados europeus e da América. 

B) o liberalismo econômico impunha um forte papel do Estado na 
promoção de ações econômicas que beneficiassem os setores 
mais dinâmicos da economia, ampliando os acordos entre as 
nações. 

C) a unificação da política da Alemanha obrigou a ampliação do 
sistema de alianças da Inglaterra, objetivando conter o 
expansionismo alemão, a exemplo do Tratado de 1810. 

D) a aliança entre a Inglaterra e Portugal ocorreu como reação à 
política jacobina, liderada por Robespierre, de abolir a escravidão 
no hemisfério ocidental. 

 
QUESTÓES ENEM 
Q.11-Analise o gráfico. 
 

 
(Mari Yedda Linhares (org.) História geral do Brasil) 

 
O crescimento populacional acelerado que o gráfico identifica foi 
provocado pelo(a) 
 
A) descoberta e extração de metais e pedras preciosas na região de 

Minas Gerais. 
B) incentivo do governo brasileiro à imigração européia, no final do 

século XVIII. 
C) transferência da Corte portuguesa para o Brasil, no início do 

século XIX. 
D) desenvolvimento de setores da indústria e do comércio no Rio de 

Janeiro. 
E) crescimento da economia agro-exportadora no Sudeste, no século 

XIX. 

Q.12-Leia o fragmento a seguir. 
 
Queremos falar de um grande rancho chamado das baianas, que 
caminhavam adiante da procissão, atraindo mais ou tanto como os 
santos, os andores, os emblemas sagrados, os olhares dos devotos; era 
formado esse rancho por um grande número de negras vestidas à 
moda da província da Bahia, donde lhe vinha o nome, e que dançavam 
nos intervalos dos Deo gratias uma dança lá a seu capricho. 
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. 
São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 78. 
 
A descrição da procissão dos ourives reporta-se à sociedade da Corte, 
no Brasil do século XIX. Com base na leitura do fragmento, conclui-se 
que essa sociedade caracterizava- se 
 
A) pelo estranhamento às manifestações culturais das províncias, 

tratadas na Capital como profanas. 
B) pela reformulação das manifestações populares, influenciada pelo 

contato com as missões francesas. 
C) pelo hibridismo religioso, decorrente da interação entre as 

culturas europeia e africana. 
D) pela normatização das manifestações populares, associadas ao 

ideal de modernidade joanino. 
 
Q.13- 

Decreto de 1º de setembro de 1808. 
 
Tendo a necessidade de que há de povoar a interessante Capitania 
fronteira do Rio Grande e não menos o objeto de poder ter soldados, e 
conhecendo que as instituições políticas fundadas na extrema divisão 
das terras, com que os Senhores Reis de Portugal, criaram nas Ilhas dos 
Açores; faz que a povoação cresça ali demasiadamente e necessita ser 
diminuída. Sou servido ordenar que das Ilhas dos Açores, se mandem 
vir 1.500 famílias ou um proporcional número de homens e mulheres 
em termos de casar, para se transplantarem para a Capitania do Rio 
Grande, onde ordeno ao respectivo Governador e Capitão General, lhes 
mande distribuir pequenas sesmarias que hajam de cultivar, 
favorecendo quanto ser possa o seu Estabelecimento, na firme 
esperança que daí haja de resultar um grande aumento de população, 
com que depois não só resulte o acréscimo de riqueza e prosperidade 
da mesma Capitania, mas se segure a sua defesa em tempo de guerra.  
Palácio do Rio de Janeiro, em 1º de setembro de 1808. 
Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor. 
[Adapt.] 
 
Com a ação proposta no texto, D. João promoveu 
 
A) o plantio de trigo e linho-cânhamo, em substituição às fazendas de 

gado na Província de São Pedro, e evitou a hegemonia inglesa no 
Brasil. 

B) o catolicismo e a extinção do sistema de sesmarias para assegurar 
o domínio luso no Brasil Meridional, frente à hegemonia 
espanhola na Europa. 

C) o início do povoamento do Rio Grande do Sul, com a fundação de 
Rio Grande e Pelotas, contrapondo-se à influência napoleônica na 
Região Platina. 

D) a vinda de açorianos que povoaram o Rio Grande do Sul, reagindo 
a interesses do Império Napoleônico na América. 

E) a imigração de açorianos e de alemães que então criaram cidades 
como Porto Alegre e São Leopoldo, reforçando os interesses 
franco–espanhóis na América. 

 
 
 
 
 
 
 



 

TURMA: 3ª SÉRIE MATÉRIA-  HISTORIA  -  IASBECK 

 

 

 

Q.14-Ao estudar o processo histórico que resultou na independência 
do Brasil, um estudante depara–se com a seguinte gravura: 

 
(Miguel Paiva e Lilá Mortz Schwarcz. da colônia ao império: um país para  

Inglês ver... São Paulo: Brasiliense, s/d, p.52) 

A medidas, mencionadas na gravura, tinham relação com a 
independência por que 
 
A) garantiram aos proprietários brasileiros a liberdade de 

comercializar com diferentes nações do mundo. 
B) fortaleceram os acordos comerciais da metrópole portuguesa com 

os fazendeiros brasileiros de café. 
C) determinaram o aumento dos impostos sobre os produtos 

brasileiros que eram exportados para Portugal. 
D) proporcionaram aos brasileiros a liberdade de produzir bens de 

consumo duráveis para consumo local. 
E) foram estabelecidos os tipos de produtos que a colônia deveria 

produzir para o mercado externo. 
 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 15  SAÚDE HUMANA E AS PANDEMIAS 

 
Pandemia é uma epidemia que se espalha por uma grande região (por 
exemplo, um continente), ou até mesmo pelo mundo. Um caso notório 
de pandemia foi a “Peste Negra”, que devastou o continente europeu a 
partir de 1347. Nos anos seguintes, essa pandemia assolou a Europa e 
dizimou cerca de 20 milhões de pessoas, ou seja, um terço da 
população da época. 
Essa doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida ao 
ser humano através das pulgas dos ratos-pretos (Rattus rattus) ou 
outros roedores. Esses ratos chegavam à Europa nos porões dos navios 
vindos do Oriente. Na época, verificava-se que a noz-moscada fresca, 
acondicionada num saquinho pendurado no pescoço, servia para 
espantar a peste negra, atuando como repelente para as pulgas. Além 
da “Peste Negra”, um outro caso de pandemia famoso foi a “Gripe 
Espanhola”, que ocorreu no período de 1918-1919, contabilizando, em 
apenas seis meses, 25 milhões de mortos. 
Atualmente, vivemos um período de vigília, tendo em vista que a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para o possível 
aparecimento de uma nova pandemia mundial oriunda da mutação do 
vírus H5N1 da “Gripe Aviária”. 

(BURRESON, Jay; COUTEUR, Penny. Os botões de Napoleão:  
as 17 moléculas que mudaram a história. São  

Paulo: Jorge Zahar, 2006. Modificado.) 

Q-15-No Brasil colonial, noções de medicina e saúde eram estudadas 
em Colégios da Companhia de Jesus, onde também foram incorporados 
conhecimentos sobre utilização terapêutica de plantas nativas. Os 
jesuítas tornaram-se os verdadeiros enfermeiros e médicos da Colônia, 
somando-se a outros agentes de cura, como físicos, cirurgiões, 
barbeiros e boticários. Mas as primeiras escolas médicas foram, 
efetivamente, criadas no Brasil, pelo Príncipe Regente D. João. Foram 
elas: 
 
A) Escola de Cirurgia da Bahia e Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica 

do Rio de Janeiro, ambas em 1808. 
B) Escola de Saúde Joana Angélica, na Bahia, e Escola de Enfermagem 

Ana Neri, no Rio de Janeiro, ambas em 1810. 
C) Escola de Anatomia da Bahia e Escola de Belas Artes e Anatomia, 

no Rio de Janeiro, ambas em 1816. 
D) Real Academia de Cirurgia da Bahia e Academia Real de Saúde, 

Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, ambas em 1821. 
E) Escola de Farmácia de Ouro Preto e Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, ambas em 1870. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-D Q.03-A Q.04-B Q.05-D 
Q.06-A Q.07-B Q.08-C Q.09-B Q.10-A 
Q.11-C Q.12-C Q.13-D Q.14-A Q.15-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


