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EXERCÍCIOS DE REVISÃO 

 
1. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou 

atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia 
desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva 
da população livre. É no Parlamento e não nas fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das 
cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. (NABUCO, J. O abolicionismo (1883). Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 (adaptado)). 
No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no 
Brasil, no qual: 
a) Copiava o modelo haitiano de emancipação negra. 
b) Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. 
c) Optava pela via legalista de libertação. 
d) Priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. 
e) Antecipava a libertação paternalista dos cativos. 

 
2. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representação dos bandeirantes no acervo do Museu 

Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do 
Quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma 
interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como o elo decisivo entre a trajetória 
territorial do Brasil e de São Paulo, concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo das três primeiras décadas do século XX. (MARINS, P. c. G. Nas 
matas com pose de reis: a representação de bandeirantes e a tradição da retratística monárquica europeia. 
Revista do LEB, n. 44, tev. 2007). 
A prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a 
construção de uma memória que: 
a) Afirmava a centralidade de um estado na política do país. 
b) Resgatava a importância da resistência escrava na história brasileira. 
c) Evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. 
d) Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. 
e) Destacava a presença do indígena no desbravamento do território colonial. 

 
3. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem 

de “tropa” que, no passado, se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do 
século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado à 
atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e, por isso, era cada vez mais 
necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, 
feijão preto, farinha, pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho de vinagre com fruto cáustico espremido). 
Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, que era 
servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse 
nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado.  
(Disponível em http://www.tribunadoplanalto.com.br. Acesso em: 27 nov. 2008). 
A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à: 
a) Atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. 
b) Atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam na região das minas. 
c) Atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. 
d) Atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. 
e) Atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. 

 
4. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira 

lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu 

http://www.tribunadoplanalto.com.br/


desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, mostrando mais a 
escravização do homem que seu poder. (DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 
(adaptado)). 
Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução 
Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? 
a) A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava a cidade em espaços privilegiados para a 

livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. 
b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial.  
c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos 

trabalhadores das periferias até as fábricas. 
d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da 

arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística.  
e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos 

marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. 
 
5. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi 

proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a 
natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e 
Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo 
humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente. (CUPANI, A. A 
tecnologia como problema filosófico: três enfoques,ScientiaStudia. São Paulo, v. 2 n. 4, 2004 (adaptado)). 
Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como 
uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação 
científica consiste em: 
a) Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. 
b) Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. 
c) Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. 
d) Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos.  
e) Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. 

 
6. Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as 

conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao 
vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa 
companhia pelas pessoas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o 
tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. (HUNT, L. 
Revolução Francesa e Vida Privada. In: PERROT, M. (Org.) História da Vida Privada: da Revolução Francesa à 
Primeira Guerra. Vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 (adaptado)). 
O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos 
grupos político-sociais envolvidos na Revolução Francesa? 
a) À alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. 
b) Ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. 
c) A militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam 

reorganizar a França internamente. 
d) À nobreza esclarecida, que, em função do seu contato, com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o 

absolutismo francês. 
e) Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que desejavam justiça social e 

direitos políticos. 
 
7. Em 2008 foram comemorados os 200 anos da mudança da família real portuguesa para o Brasil, onde foi 

instalada a sede do reino. Uma sequência de eventos importantes ocorreu no período 1808-1821, durante os 13 
anos em que D. João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil. Entre esses eventos, destacam-se os 
seguintes: 
Bahia – 1808: Parada do navio que trazia a família real portuguesa para o Brasil, sob a proteção da marinha 
britânica, fugindo de um possível ataque de Napoleão.  
Rio de Janeiro – 1808: desembarque da família real portuguesa na cidade onde residiam durante sua 
permanência no Brasil. 



Salvador – 1810: D. João VI assina a carta régia de abertura dos portos ao comércio de todas as nações amigas, 
ato antecipadamente negociado com a Inglaterra em troca da escolta dada à esquadra portuguesa. 
Rio de Janeiro – 1816: D. João VI torna-se Rei do Brasil e de Portugal, devido à morte de sua mãe, D. Maria I. 
Pernambuco – 1817: As tropas de D. João VI sufocam a revolução republicana. 
GOMES, L. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e 
mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: Editora Planeta, 2007 (adaptado). 
Uma das consequências desses eventos foi: 
a) A decadência do império britânico, em razão do contrabando de produtos ingleses através dos portos 

brasileiros. 
b) O fim do comércio de escravos no Brasil, porque a Inglaterra decretara, em 1806, a proibição do tráfico de 

escravos em seus domínios. 
c) A conquista da região do Rio da Prata em represália à aliança entre a Espanha e a França de Napoleão. 
d) A abertura de estradas, que permitiu o rompimento do isolamento que vigorava entre as províncias do país, 

o que dificultava a comunicação antes de 1808. 
e) O grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de D. João VI para o Brasil, uma vez que 

cessaram as despesas de manutenção do rei e de sua família.  
 
8. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante 

armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial; esses planos 
demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender: as ideias de igualdade 
social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de brancos e iriam 
inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. (MAXWELL, K. Condicionalismos da Independência do 
Brasil. In: SILVA, M. N. (coord.) O Império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1996). 
O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana 
(1798) levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reinvindicações populares. No 
período da Independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de: 
a) Instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e 

inibindo novas rebeliões de negros. 
b) Atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, 

garantindo o controle da situação. 
c) Firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem a 

profundidade proposta inicialmente. 
d) Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus 

interesses e seu projeto de nação. 
e) Rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o Príncipe Regente, instalando 

um governo conservador para controlar o povo. 
 
9. I – Para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado 

monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói 
republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como mártir, integrador, portador da imagem do povo 
inteiro. (CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: O imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990). 
II – Ei-lo, o gigante da praça, / O Cristo da multidão! 
É Tiradentes quem passa / Deixem passar o Titão.  
(ALVES, C. Gonzaga ou a revolução de Minas. In: CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: O imaginário da 
República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990). 
A Primeira República brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heroica capaz de congregar 
diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras 
como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do inconfidente em herói nacional evidencia que o 
esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado: 
a) Ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciando nas ideias e na atuação de Tiradentes.  
b) À identificação da Conjuração Mineira como o movimento precursor do positivismo brasileiro. 
c) Ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares, que precisava de 

legitimação. 
d) À semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria, a um povo católico como o brasileiro, uma 

fácil identificação. 



e) Ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do 
país. 

 
10. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários 

prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias 
na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite 
das Garrafadas, durante os quais os “brasileiros” apagavam as fogueiras “portuguesas” e atacavam as casas 
iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. (VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do 
Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008 (adaptado). 
Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a 
análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela: 
a) Estímulo ao racismo. 
b) Apoio ao xenofobismo. 
c) Críticas ao federalismo.  
d) Repúdio ao republicanismo. 
e) Questionamento ao autoritarismo.  
 


