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QUESTÃO 1 

“...quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias, 
transportadas ou em navios estrangeiros das 
potências que se conservam em paz e harmonia com a 
minha Real Coroa, ou em navios dos meus vassalos, 
pagando por entrada 24 por cento; a saber, 20 de 
direitos grosso, e 4 do donativo já estabelecido, 
regulando-se a cobrança destes direitos pelas pautas 
ou aforamentos, por que até o presente se regulam 
cada uma das ditas Alfândegas...”. 

(Consulte Livro Digital, A Corte Portuguesa no 
Brasil.) 

 
QUESTÃO 2 

Os integrantes da Revolução Liberal do Porto só 
eram liberais no que dizia respeito aos interesses 
lusos; quando o assunto era o Brasil, a palavra de 
ordem era recolonização. Esta é a contradição do 
movimento: implementação do liberalismo em Portugal, 
restauração do pacto colonial para o Brasil. 

 

GABARITO 



(Consulte Livro Digital, A Corte Portuguesa no 
Brasil.) 

 

QUESTÃO 3 

O processo de Independência no Brasil foi atípico 
e muito diferente dos demais que ocorreram nas ex-
colônias europeias das Américas:  

 Foi, formalmente, conduzido pelo herdeiro do trono 
metropolitano, D. Pedro de Alcântara. 

 Resultou de negociações envolvendo interesses 
econômicos ingleses e das elites coloniais 
brasileiras sem a implementação de reformas 
socioeconômicas significativas. 

 A ex-colônia, caso único nas Américas, adotou a 
monarquia como forma de governo. 

(Consulte Livro Digital, O processo de Independência 
no Brasil.) 

 
QUESTÃO 4 

A charge representa dois senhores que, abanados 
por um escravo, observam um outro sendo castigado 
pelo feitor. No diálogo que travam mencionam o 
liberalismo. A realidade histórica do Brasil do 
período (pós-independência e de construção 
institucional do Estado brasileiro, início do I 
Reinado), e na maioria das ex-colônias europeias nas 
Américas, predominou um “liberalismo de fachada”. No 
caso brasileiro a elite latifundiária, encastelada 
no Partido Brasileiro, invocava o liberalismo 
(doutrina que prescreve a igualdade jurídica, a 
liberdade individual, a igualdade de oportunidades) 



e, contraditoriamente, defendia a escravidão, o voto 
censitário e mantinham à margem do processo político 
as mulheres, os indígenas, enfim, as massas 
populares... 

(Consulte Livro Digital, O Primeiro Reinado no 
Brasil.) 

 

QUESTÃO 5 

Entre os fatores podem ser mencionados os seguintes: 

 A outorga da Constituição Imperial por D. Pedro 
I; as insatisfações com o autoritarismo do 
Imperador. 

 D. Pedro I nomeou um governador para a província 
de PE que desagradou às elites locais. 

 O declínio da economia regional (lavoura 
tradicional); os impostos elevados 

(Consulte Livro Digital, O Primeiro Reinado no 
Brasil). 

 

QUESTÃO 6 

(A) (0,2) 

A Guerra da Cisplatina e a consequente derrota do 
Brasil 

(B) (0,8) 

Entre outros fatores podem ser citados os seguintes: 

A desastrada política livre cambista de D. Pedro I. 

O assassinato do jornalista Libero Badaró. 



A questão sucessória em Portugal, após a morte de 
D. João VI. 

Os conflitos entre opositores e partidários de D, 
Pedro I como a “noite das garrafadas”. 

A demissão do ministério (“ministério liberal”) 
ligado ao Partido Brasileiro e a readmissão do 
“ministério dos marqueses” (ligado aos seus 
apoiadores). 

(Consulte Livro Digital, O Primeiro Reinado no 
Brasil). 

 
 

 

 

 

 


