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Lista Complementar – História ( Prof.º Gênesis ) 

 

01. (Uece 2017) Atente aos dois excertos a seguir que tratam da 

legislação eleitoral durante o período imperial no Brasil. O 
primeiro diz respeito às alterações promovidas no sistema 
eleitoral do Império pela Lei Nº 387 de 19 de agosto de 1846, e 
o segundo apresenta o artigo 2º do Decreto Nº 2.675 de 20 de 
outubro de 1875, que reformava a legislação eleitoral: 
 

“De acordo com a legislação eleitoral do período, as faixas 
mínimas de rendas estabelecidas para participação no pleito 
eram as seguintes: 
a) 200$000 para ser eleitor de primeiro grau; 
b) 400$000 para ser eleitor de segundo grau, candidatar-se a 
Juiz de Paz e candidatar-se a vereador; 
c) 800$000 para candidatar-se a deputado;  
d) 1.600$000 para candidatar-se a senador.”; 
 

FARIA, Vanessa Silva de. Eleições no Império: considerações sobre 

representação política no segundo reinado. on-line. XXVII Simpósio nacional 
ANPUH. Natal, 2013 p. 2. 

Disponível em: 
www.snh2013.anpuh.org/resources/.../1364925577_ARQUIVO_artigoanpuh2013.

pdf 
 

“Art. 2º O Ministro do Imperio fixará o numero de eleitores de 
cada parochia sobre a base do recenseamento da população e 
na razão de um eleitor por 400 habitantes de qualquer sexo ou 
condição, com a unica excepção dos subditos de outros 
Estados. Havendo sobre o multiplo de 400 número excedente de 
200, accrescerá mais um eleitor”. 
 

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-
2675-20-outubro-1875-549763-publicacaooriginal-65281-pl.html 

 

Com base nos textos acima, pode-se concluir acertadamente 
que durante o Império  
a) havia limitações à participação popular no processo eleitoral.    
b) havia uma representatividade muito maior do que a atual, pois 
um a cada quatrocentos habitantes podia votar como eleitor de 
primeira.    
c) o sistema de colégio eleitoral fazia com que o eleitor de 
primeira pudesse escolher o chefe do executivo provincial e do 
executivo imperial.    
d) apesar da limitação no número de eleitores, o acesso da 
população à candidatura era bem mais fácil.    
 

02. (G1 - col. naval 2017) Leia a frase a seguir. 

Nada se assemelha mais a um “saquarema” do que um “luzia” 
no poder. 

(Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcanti de 
Albuquerque (1797-1863), político do Império do Brasil.) 

 

 “Saquarema” e “Luzia” eram os apelidos dados aos membros 
dos partidos Conservador e Liberal, respectivamente. De acordo 
com o sistema políticos vigente no Brasil Império, é correto 
afirmar que o relato do então senador Holanda Cavalcanti 
evidencia  
a) a presença de ideais políticos de igualdade e liberdade nos 
dois grupos que lutavam juntos pela implantação do socialismo 
no Brasil nos mesmos moldes de países europeus, como a 
França, a Inglaterra e a Alemanha.     
b) o empenho dos políticos em buscar atender os interesses de 
seus eleitores, não importando serem classificados como 
pertencentes ao grupo dos “Saquarema” ou ao grupo dos 
“Luzias”, desde que seus projetos de lei fossem aprovados.    
c) que os dois principais grupos políticos do Brasil Império não 
chagavam a representar interesses ou projetos políticos, pois 
aceitavam e defendiam a manutenção da escravidão e do 
monopólio da terra, discordando apenas na questão da 
centralização, ou não, do poder.     

d) a incapacidade dos revolucionários “Luzias” em implantar 
medidas políticas, como voto universal e secreto, durante sua 
participação no poder no lugar dos conservadores 
“Saquaremas” que, por sua vez, desejaram a manutenção do 
voto censitário.     
e) o revezamento dos partidos Liberal e Conservador no poder 
foi devido a um acordo entre as oligarquias cafeeiras das 
províncias de Minas Gerais e São Paulo, que ficou conhecido 
como política dos governadores ou política do café com leite.     
 

03. (Fuvest 2017) No Brasil, do mesmo modo que em muitos 

outros países latino-americanos, as décadas de 1870 e 1880 
foram um período de reforma e de compromisso com as 
mudanças. De maneira geral, podemos dizer que tal movimento 
foi uma reação às novas realidades econômicas e sociais 
resultantes do desenvolvimento capitalista não só como 
fenômeno mundial, mas também em suas manifestações 
especificamente brasileiras. 
 

Emília Viotti da Costa, “Brasil: a era da reforma, 1870-1889”. In: Leslie Bethell, 
História da América Latina, v. 5. São Paulo: Edusp, 2002. Adaptado. 

 

A respeito das mudanças ocorridas na última década do Império 
do Brasil, cabe destacar a reforma  
a) eleitoral, que, ao instituir o voto direto para os cargos eletivos 
do Império, ao mesmo tempo em que proibiu o voto dos 
analfabetos, reduziu notavelmente a participação eleitoral dos 
setores populares.    
b) religiosa, com a adoção do ultramontanismo como política 
oficial para as relações entre o Estado brasileiro e o poder papal, 
o que permitiu ao Império ganhar suporte internacional.     
c) fiscal, com a incorporação integral das demandas federativas 
do movimento republicano por meio da revisão dos critérios de 
tributação provincial e municipal.    
d) burocrática, que rompeu as relações de patronato 
empregadas para a composição da administração imperial, com 
a adoção de um sistema unificado de concursos para 
preenchimento de cargos públicos.    
e) militar, que abriu espaço para que o alto-comando do Exército, 
vitorioso na Guerra do Paraguai, assumisse um maior 
protagonismo na gestão dos negócios internos do Império.     
 

04. (Uece 2017)  O Brasil foi o último país da América a acabar, 

oficialmente, com a escravidão em seu território. Apesar do 
pioneirismo das províncias do Ceará e do Amazonas, que 
aboliram a escravidão em 1884, o processo que levou até a 
assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, teve início com 
a Lei Eusébio de Queirós, de 4 de setembro de 1850, que proibia 
o tráfico de escravos para o Brasil. Atente ao que diz o Professor 
Antonio Torres Montenegro a esse respeito: “Com o passar dos 
anos, vai-se tornando evidente que a extinção do tráfico de 
escravos, por si, não é suficiente para garantir um fim próximo 
para a escravidão. Existia, agora, o comércio de escravos entre 
as províncias, que começava a gerar outros problemas. Isso 
porque as províncias do Norte e Nordeste passaram a vender 
grandes quantidades de escravos para o Sul e Sudeste. [...] O 
Norte e o Nordeste passam, então, a adotar, crescentemente, o 
trabalho livre, tornando-se aos poucos, mais flexíveis em relação 
a um prazo imediato para o fim da escravidão do que o Sul, que 
tinha acabado de realizar um grande investimento na compra de 
escravos”. 
 

MONTENEGRO, Antonio Torres. Reinventando a liberdade: A abolição da 
escravatura no Brasil. 

9ª ed. São Paulo: Atual, 1989, p. 9-10. 

De acordo com o texto acima, pode-se concluir acertadamente 
que  

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/.../1364925577_ARQUIVO_artigoanpuh2013.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/.../1364925577_ARQUIVO_artigoanpuh2013.pdf


 

a) a partir da edição da Lei Eusébio de Queirós, em 1850, que 
proibia o tráfico de escravos para o Brasil, garantiu-se o fim do 
comércio de escravos no país.     
b) o comércio interprovincial de escravos favoreceu a que as 
províncias do Ceará e do Amazonas abolissem a escravidão 
ainda em 1884, cerca de 4 anos antes da assinatura da Lei 
Áurea.     
c) no Sul e Sudeste, em virtude da compra de escravos das 
províncias do Norte e Nordeste, surgiu um movimento de apoio 
à abolição por parte dos grandes latifundiários cafeicultores.    
d) o fim da escravidão no Brasil foi um processo demorado 
porque apenas questões étnicas impediam a realização da 
abolição.     
   

05. (Famerp 2017) Ao mesmo tempo em que se exaltava a 

libertação dos escravos, temia-se por uma revolução fatal ao 
país, afirmando-se a necessidade de uma abolição lenta e 
gradual. Não havia um maior entrosamento entre os rebeldes 
negros e os abolicionistas, sendo que a própria propaganda 
abolicionista não se dirigia aos escravos, que tendiam a ser 
considerados bárbaros, incapazes de exercer ações políticas. 
 

Lilia Moritz Schwarcz. Retrato em branco e negro, 1987. 
Adaptado. 

 

O texto, que se refere ao Brasil da segunda metade do século 
XIX, trata  
a) do apoio inglês à abolição da escravidão, para ampliar o 
mercado consumidor brasileiro de produtos industrializados.    
b) da divergência entre os setores cafeicultores do Vale do 
Paraíba e os do Rio de Janeiro quanto ao emprego da mão de 
obra escrava.    
c) do esforço dos setores liberais na defesa do fim da escravidão 
e de todos os preconceitos raciais.    
d) da popularidade do movimento abolicionista, que contava com 
franco apoio das classes médias urbanas.    
e) da moderação de parte do movimento abolicionista, que 
também manifestava preconceitos raciais.    
 

06. (G1 - ifba 2017)   
 

“Queremos Pedro II, 
Ainda que não tenha idade. 
A nação dispensa a Lei 
E viva a maioridade.” 
 

As ações pela antecipação da maioridade, expresso na 
quadrinha popular do século XIX, confirma a esperança de 
superação da crise vigente durante o Período Regencial. 
 

Sobre o golpe da maioridade podemos afirmar:  
a) Este ato significou a diminuição das atribuições de D. Pedro 
II, e uma tentativa de solucionar a crise social e econômica que 
atingia as províncias do norte do país.    
b) A proposta da antecipação da maioridade do imperador foi 
apresentada pelos liberais para solucionar a crise política vivida 
pelo país.    
c) O golpe da maioridade foi uma manobra dos conservadores 
para antecipar a maioridade de D. Pedro, o qual assume o poder 
aos 17 anos.    
d) O golpe da maioridade ocorre no momento em que os 
problemas sociais que marcaram o período regencial: fome, 
seca e estagnação das culturas tradicionais tinham sido 
totalmente superados.    
e) A medida foi apresentada no momento em que a revoltas 
regenciais foram reprimidas pelos governos locais com ajuda do 
governo central.    
 

07. (Enem PPL 2016) As camadas dirigentes paulistas na 

segunda metade do século XIX recorriam à história e à figura 
dos bandeirantes. Para os paulistas, desde o início da 
colonização, os habitantes de Piratininga (antigo nome de São 
Paulo) tinham sido responsáveis pela ampliação do território 
nacional, enriquecendo a metrópole portuguesa com o ouro e 
expandindo suas possessões. Graças à integração territorial que 
promoveram, os bandeirantes eram tidos ainda fundadores da 
unidade nacional. Representavam a lealdade à província de São 
Paulo e ao Brasil. 

ABUD, K. M. Paulistas, uni-vos! Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 34, 
1 jul. 2008 (adaptado). 

 

No período da história nacional analisado, a estratégia descrita 
tinha como objetivo  
a) promover o pioneirismo industrial pela substituição de 
importações.    
b) questionar o governo regencial após a descentralização 
administrativa.    
c) recuperar a hegemonia perdida com o fim da política do café 
com leite.    
d) aumentar a participação política em função da expansão 
cafeeira.    
e) legitimar o movimento abolicionista durante a crise do 
escravismo.    
 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões) a seguir, considere o texto 
abaixo. 
 

Há no Romantismo nacional uma expressão evidente do culto 
da nacionalidade, o qual, tomado num sentido mais amplo, se 
manifesta também em lutas pela afirmação da liberdade política 
e determina a exaltação de valores e tradições. Esse sentimento 
é tomado também nos seus aspectos sociais, sob o apanágio 
dos direitos do homem livre, razão de ser do movimento 
abolicionista e matéria para o romance, para o teatro e para a 
poesia da época. 
 

(Adaptado de: CANDIDO, Antonio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da 
Literatura Brasileira I. Das origens ao Romantismo. São Paulo: DIFE, 1974, p. 207-
208)  
 

08. (Puccamp 2016) O texto de Antonio Candido e José 

Aderaldo Castello faz referência à razão de ser do movimento 
abolicionista. 
Sobre este movimento é correto afirmar que  
a) se estruturou a partir dos centros urbanos e encontrou apoio 
no nordeste, onde o contingente de escravos estava declinando 
desde o século XVIII.    
b) agravou, com o comércio interno de escravos, a situação 
econômica do norte/nordeste, mas resolveu o problema de mão 
de obra do sul.    
c) alterou as formas de produção agrícola no norte e nordeste 
ao estimular o tráfico interno entre as províncias do sudeste 
durante o século XIX    
d) aproximou-se ideologicamente de movimentos de insurreição 
de escravos que aconteciam nas colônias europeias no norte da 
África e na Ásia.    
e) provocou a diminuição de importação de escravos e reduziu 
o abastecimento de mão de obra escrava para o setor cafeeiro, 
durante o século XIX.    
 

09. (Uece 2015) No que diz respeito à dinâmica da produção 

cafeeira no Vale do Paraíba no final do século XIX, assinale a 
proposição FALSA.  

a) A dinâmica da produção cafeeira no Vale do Paraíba 
obedeceu aos padrões já conhecidos na economia colonial, com 
a predominância do trinômio latifúndio, monocultura e mão de 
obra escrava.    
b) Grande parte da vegetação que cobria o solo do Vale do 
Paraíba representado pela Mata Atlântica foi derrubada para 
montagem e organização das grandes fazendas de café.    
c) A montagem das fazendas de café começava e terminava 
pela construção das imensas casas grandes e restava aos 
escravos alimentarem-se das sobras das mesas dos senhores.    
d) A decadência da produção de café na região do Vale do 
Paraíba não desequilibrou a economia nacional, pois o oeste 
paulista produziu uma acelerada expansão do setor.    
   

10. (Ufjf-pism 2 2015)  Analise o seguinte texto: 

É a voz de um partido que se alça hoje para falar ao país.[...] 
Como homens livres e essencialmente subordinados aos 
interesses de nossa pátria, não é nossa intenção convulsionar a 
sociedade em que vivemos. Nosso intuito é esclarecê-la. [...] 
O privilégio, em todas as relações com a sociedade – tal é, em 
síntese, a fórmula social e política do nosso país – privilégio de 
religião, privilégio de raça, privilégio de sabedoria, privilégio de 



 

posição, isto é, todas as distinções arbitrárias e odiosas que 
criam no seio da sociedade civil e política a monstruosa 
superioridade de um sobre todos ou de alguns sobre muitos. [...] 
O regime da federação, baseado, portanto, na independência 
recíproca das províncias, elevando-as à categoria de Estados 
próprios, unicamente ligados pelo vínculo da mesma 
nacionalidade e da solidariedade dos grandes interesses de 
representação e da defesa exterior, é aquele que adotamos no 
nosso programa, como sendo o único capaz de manter a 
comunhão da família brasileira. […] 
 

Manifesto do Partido Republicano, 1870. 
 

O trecho acima traz informações sobre o movimento 
republicano, no que diz respeito a seus objetivos e estratégias 
de ação. Com base nele e em seus conhecimentos, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

a) Entre as críticas que os republicanos faziam sobre a 
monarquia, destacava-se a ausência de democracia, 
caracterizada pelos privilégios de sangue, de religião e de raça.    
b) Entre as propostas defendidas, estava o federalismo, que 
consistia na implantação de um regime descentralizado, 
conferindo-se autonomia às províncias.    
c) O movimento se expressou através da imprensa, da 
realização de comícios e conferências e da organização de 
partidos a disputar as eleições.    
d) Os jovens militares reforçaram o movimento, aprofundando 
sua inserção social.    
e) Salvo raras exceções, os republicanos eram radicais e 
queriam uma revolução que pusesse fim à monarquia e 
instituísse o sufrágio universal.    
 

Gabarito 
Resposta da questão 1: [A] 

Os artigos deixam claro que havia restrições ao direito à 
participação política no Segundo Reinado. A maior delas era o 
critério censitário, a saber, a exigência de uma quantia mínima 
necessária em bens para participar do pleito. Sendo assim, boa 
parte da população não votava e nem se candidatava.   
 

Resposta da questão 2: [C] 

Durante do Segundo Reinado, principalmente, os dois partidos 
que atuavam no Brasil – Conservador e Liberal – não 
apresentavam diferenças ideológicas em suas atuações, apesar 
da composição diferenciada de seus pares. Sob a batuta de d. 
Pedro II, que praticava o chamado Parlamentarismo às Avessas, 
conservadores e liberais, em busca de benefícios classicistas, 
colaboravam com os rumos do governo.   
 

Resposta da questão 3: [A] 

A Reforma Eleitoral que a questão retrata é a ocorrida em 1881. 
Ela estabeleceu a eleição direta para cargos legislativos e a 
exclusão dos analfabetos do pleito.  
No modelo anterior, o voto era censitário e incluía os 
analfabetos. Nesse sistema, por critério de renda, os eleitores 
paroquiais elegiam os eleitores de província e estes elegiam os 
deputados.  
No sistema estabelecido a partir de 1881, os eleitores paroquiais 
e os analfabetos foram excluídos, o que levou a uma diminuição 
drástica do número de eleitores no Império.   
 

Resposta da questão 4: [B] 

A opinião do professor deixa transparecer que, uma vez que as 
províncias do Norte e do Nordeste passaram a vender grandes 
quantidades de escravos para o Sudeste, elas foram obrigadas 
a adotar o trabalho livre e, por isso, tornaram-se mais maleáveis 
quanto à possibilidade da abolição.   
 

Resposta da questão 5: [E] 

Somente a alternativa [E] está correta. O excerto da pensadora 
Lilia Moritz Schwarcz aponta para algumas ambiguidades do 
movimento abolicionista que embora defendesse a libertação 
dos negros do cativeiro tinha medo que os negros liderassem 
uma revolução no país, daí a defesa de uma abolição lenta e 
gradual.   
 
 
Resposta da questão 6: [B] 

O golpe da maioridade foi articulado pelos deputados liberais, 
frente a uma Regência conservadora, sob a premissa de que 
apenas a figura de um Imperador conseguiria apaziguar as 
crises pelas quais o Brasil passava, em especial aquelas 
geradas pelas revoltas regenciais. 
 

Observação: Para a questão estar de acordo com as 
alternativas apresentadas o comando foi alterado de “Dentre os 
fatos constitutivos desta crise, podemos destacar como 
principais:” para “Sobre o golpe da maioridade podemos 

afirmar:”.   
 

Resposta da questão 7: [D] 

Os políticos paulistas, no Segundo Reinado, usavam do 
passado bandeirante paulista como justificativa para a 
predominância paulista no cenário político brasileiro. Tal 
predominância era amparada, ainda, pelo destaque paulista na 
produção cafeeira.   
 

Resposta da questão 8: [A] 

O movimento abolicionista brasileiro foi primordialmente urbano 
e teve no Nordeste um dos seus maiores centros, uma vez que 
o número de escravos nessa região diminuiu consideravelmente 
a partir de 1850.   
 

Resposta da questão 9: [C] 

Em meados do século XIX, o Príncipe Adalberto, da Prússia, 
visitou uma fazenda de café no Vale do Paraíba e fez um 
significativo relato do cotidiano dos escravos: 
 

(...) o trabalho na fazenda começa às quatro e meia da 
madrugada, depois de todos os escravos terem tomado café 
com açúcar. Às dez horas almoçam, constando o almoço de 
farinha de mandioca, arroz cozido ou milho. Às duas horas 
jantam e comem carne-seca (cuja maior parte vem de Buenos 
Aires) com arroz e farinha, se bem que na região costumam 
receber só carne e gordura de porco como alimentação animal 
comum (...)  
 

O relato é significativo para provar que os escravos não viviam 
da sobra das mesas da casa dos Senhores donos dos cafezais.  

Referência: <http://martaiansen.blogspot.com.br/2014/05/a-rotina-dos-escravos-
em-uma-fazenda 

-produtora-de-cafe.html>   

 
Resposta da questão 10: [E] 

A questão aponta para o Movimento Republicano que surgiu em 
1870 no Brasil e, ao lado do Movimento Abolicionista, contribuiu 
para derrubar a monarquia. Com o café surgiu uma forte elite 
que não aceitava a monarquia cujo poder era fortemente 
centralizado através do poder moderador. A proposta do 
Movimento Republicano, conforme o texto era a doção do 
federalismo com autonomia para as províncias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


