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LISTA DE HISTÓRIA 

 
1. Observe as imagens a seguir: 

  
 
As imagens, que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II, procuram transmitir determinadas representações políticas 
acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente: 
a) Habilidade Militar – Riqueza Pessoal. 
b) Liderança popular – Estabilidade política. 
c) Instabilidade econômica – Herança europeia.  
d) Isolamento político – Centralização do poder. 
e) Nacionalismo exacerbado – Inovação administrativa. 

 
2. Texto I: 

Em todo o país a lei de 13 de maio de 1988 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já 
havia conquistado a alforria antes de 1988, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica 
da lei de 1988 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão 
causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. 
(ALBUQUERQUE, W. O jogo da dissimulação: Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009 (adaptado)). 
Texto II: 
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e 
diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente 
não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já 
não era razoável que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser 
encontrados em toda parte. (CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas de escravidão 
na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990 (adaptado)). 

 



Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa os argumentos 
apresentados no Texto II é o(a): 
a. Variedade das estratégias de resistência dos cativos. 
b. Controle jurídico exercido pelos proprietários. 
c. Inovação social representada pela lei.  
d. Ineficácia prática da libertação. 
e. Significado político da Abolição. 

 
3. É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, 

no Diário Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão foi relida pelos 
enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, 
o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 
1930. (MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática e científica no final do império. Rio de Janeiro: 
FGV, 2007 (adaptado)). 
O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a Proclamação da República no Brasil 
teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 
procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de: 
a. Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. 
b. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia. 
c. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. 
d. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. 
e. Destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação.  
 


