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Q.01 (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP/2020) - 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.02 (PUC SP/2020) - 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.03 (UNICAMP SP/2020)     

 

 
 
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.04 (FUVEST SP/2020) - A semente da integração nacional seria, pois, 
lançada pela nova Corte como um prolongamento da administração e 
da estrutura colonial, um ato de vontade de portugueses adventícios, 
cimentada pela dependência e colaboração dos nativos e forjada pela 
pressão dos ingleses que queriam desfrutar do comércio sem ter de 
administrar. A insegurança social cimentaria a união das classes 
dominantes nativas com a “vontade de ser brasileiros” dos portugueses 
imigrados que vieram fundar um novo Império nos trópicos. A luta 
entre as facções locais levaria fatalmente à procura de um apoio mais 
sólido no poder central. Os conflitos inerentes à sociedade não se 
identificam com a ruptura política com a Mãe Pátria, e continuam 
como antes, relegados para a posteridade. 

 

Maria Odila Leite da Silva Dias, A interiorização da metrópole e outros estudos. 
São Paulo: Alameda, 2005. 

 
A) Caracterize o período histórico de que trata o texto. 
B) Descreva os projetos dos principais grupos políticos do período. 
C) Explique a frase: “Os conflitos inerentes à sociedade não se 

identificam com a ruptura política com a Mãe Pátria, e continuam 
como antes, relegados para a posteridade”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE EXERCÍCIOS HISTÓRIA – ANTÔNIO SACCO 

 

 

 

Q.05 (FM Petrópolis RJ/2019)     
 

 
BECK, A. “Armandinho” Diário Catarinense. Edição de 5 set. 2017.  

Disponível em: <http://dc.clicrbs.com.br/sc/entre-
tenimento/noticia/2017/09/confi ra-a-tira-do-armandinho-desta-terca-feira-

9887947.html>.  
Acesso em: 9 jul. 2018. 

 
No contexto da independência brasileira, a charge ironiza o(a) 
A) influência econômica inglesa sobre o Brasil 
B) imperialismo dos EUA sobre a América do Sul 
C) controle napoleônico sobre Portugal 
D) domínio brasileiro sobre a Província Cisplatina 
E) vigência da União Ibérica 
 
 

RESPOSTAS 
 
Q.01 D 
Comentário: Com o desenvolvimento da Revolução industrial mas, 
sobretudo, a partir do Bloqueio Continental (1806), o desespero inglês 
por novos mercados os empurra para a América (hispânica e lusa), mas 
esta América era Colonial e tinha suas relações de produção assentadas 
no trabalho compulsório ( a escravidão é apenas uma delas). Dois 
obstáculos a quem pretende ampliar mercados: não bastava a 
“independência” (fim do exclusivo comercial) era necessário substituir 
o trabalho compulsório (não remunerado) pelo livre (remunerado). 
 
Q.02 B Q.03 D 
 
Q.04 
A) Período correspondente ao processo da Independência do Brasil 

(1821-22), tendo como antecedente o Período Joanino (1808-21) e 
incluindo a formação do Estado Nacional Brasileiro, depois de 1822. 

B) Defensores da manutenção do Reino Unido e partidários da 
Independência do Brasil, sob a forma de Monarquia constitucional 
unitária ou federativa (em ambos os casos, dentro de um projeto 
continuísta da Dinastia de Bragança). 

C) Os debates sobre eventuais alterações na estrutura 
socioeconômica do País não chegaram a conflitar com a futura 
organização do Estado Brasileiro, pois somente ganharam 
protagonismo em momentos posteriores à Independência, quando 
esta foi implementada, pois prevaleceu a proposta de manutenção 
da ordem monárquicoaristocrático-latifundiário-escravista. 

 
Q.05 A 
Comentário: A “gênese” da influência britânica sobre o Brasil é uma 
decorrência da relação da Inglaterra com Portugal. O apoio britânico à 
expulsão holandesa, o Tratado dos Panos e Vinhos, os “Tratados 
Secretos”, a vinda da família real portuguesa, a abertura dos portos, os 
Tratados de Comércio de 1810, o papel do lorde Beresford entre 1815 
e a Revolução do Porto ilustram como a Inglaterra foi mais 
determinante, no processo que antecede à emancipação do Brasil, do 
que o próprio Portugal. 
 


