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1. “Em 1824 não se tratava da contradição de interesses coloniais e metropolitanos. Persistiam aí, não obstante 

tratar-se de país politicamente independente, as mesmas condições de privilegiamento não só dos comerciantes 
reinóis e seus representantes estabelecidos no país, como também dos ingleses, cuja penetração no Brasil foi 

determinada pelos acordos de 1810”. (ARAÚJO, Maria do Carmo R. “A participação do Ceará na confederação do 

Equador”. In: Souza, Simone de (coord.). História do Ceará. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 1994. p. 
146.) 

 
A partir do texto e com base em seus conhecimentos, explique no que consistiu a Confederação do Equador, 

ocorrida em 1824. (1,0) 

 
2. “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)). 

A partir do texto e com base em seus conhecimentos, identifique e analise três fatores que levaram à 
abdicação de D. Pedro I em 7 de abril de 1831. (1,0) 

 
3. O texto a seguir refere-se ao período da política regencial no Brasil. 

“A Câmara que se reunia em 1834 trazia poderes constituintes para realizar a reforma constitucional prevista na 

lei de 12 de outubro de 1832. De seu trabalho resultou o Ato Adicional publicado a 12 de agosto de 1834 (...) O 
programa de reformas já fora estabelecido na lei de 12 de outubro, o Senado já manifestara sua concordância em 

relação ao mesmo e só havia em aberto, questões de pormenor. No decorrer das discussões poder-se-ia fixar o 
grau maior ou menor das autonomias provinciais, mas já havia ficado decidido que não se adotaria a monarquia 

federativa, o que marcava como que um teto à ousadia dos constituintes”. 

(CASTRO, P. P. de. “A experiência republicana, 1831-1840”. In: HOLANDA, S. B. de. História Geral da Civilização 
Brasileira. v. 4. São Paulo: Difel, 1985, p. 37). 

 
Cite duas reformas instituídas pelo Ato Adicional de 12 de agosto de 1834. (0,5) 

 
4. A proclamação que se segue ocorria durante a chamada Revolta dos Farrapos, no sul do Brasil, surgida no 

período de crise político-institucional, ocorrida a partir do afastamento do poder de D. Pedro I, em 1831. 

“Camaradas! Nós, que compomos a 1ª Brigada do exército liberal, devemos ser os primeiros a proclamar (...) a 
independência desta Província, a qual fica desligada das demais do Império e forma um Estado livre e 

independente, com o título de República Riograndense (...)”. (Proclamação do Cel. Antônio de Sousa Neto às suas 
tropas em 11/09/1836). Apud: FLORES, M. “Revolução dos Farrapos”. São Paulo: Ática, 1995. p. 20.) 
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A) Aponte um dos fatores centrais responsáveis pela eclosão da Revolta dos Farrapos. (0,25) 

B) Compare a Farroupilha com as demais revoltas do período quanto ao aspecto da participação popular. 

(0,25) 
 

5. Nos trechos seguintes, Gilberto Freyre descreve, respectivamente, a rotina de uma senhora de engenho, dona 
de casa ortodoxamente patriarcal, e a rotina de um novo tipo de mulher, surgida nos meados do século XIX. 

 
“... levantando-se cedo a fim de dar andamento aos serviços, ver se partir a lenha, se fazer o fogo na cozinha, se 

matar a galinha mais gorda para a canja; a fim de dar ordem ao jantar (...) e dirigir as costuras das mucamas e 

molecas, que também remendavam, cerziam, remontavam, alinhavavam a roupa da casa, fabricavam sabão, 
vela, vinho, licor, doce, geléia. Mas tudo devia ser fiscalizado pela iaiá branca, que às vezes não tirava o chicote 

da mão.” 
 

“... acordando tarde por ter ido ao teatro ou a algum baile; lendo romance; olhando a rua da janela ou da 

varanda; levando duas horas no toucador (...) outras tantas horas no piano, estudando a lição de música; e ainda 
outras na lição de francês ou de dança. Muito menos devoção religiosa do que antigamente. O médico de família 

mais poderoso que o confessor. O teatro seduzindo as senhoras elegantes mais que a igreja. O próprio baile 
mascarado atraindo senhoras de sobrado”. 

(FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968. t.1, p.109-110). 
 

Indique três mudanças ocorridas na estrutura socioeconômica do Brasil, na segunda metade do 

século XIX, que sejam capazes de explicar tais transformações ocorridas no papel feminino.(1,0) 
 

6. “Por volta dos anos de 1880, era óbvio que a abolição estava iminente. O parlamento, reagindo ao 
abolicionismo de dentro e de fora do país, vinha aprovando uma legislação gradualista. As crianças nascidas de 

mães escravas foram declaradas livres em 1871 ...”. (Emília V. da Costa, Da Monarquia à República.) 

A) Além da Lei do Ventre Livre, qual outra lei teve esse mesmo caráter gradualista? (0,25) 
B) Justifique o caráter gradualista do movimento da abolição. (0,25) 

 
7. “Nos anos que se estendem do fim do Império a 1920, quase todos os brasileiros educados continuaram, 

ainda, a assumir que o Brasil podia, e até devia, receber imigrantes, especialmente da Europa”. (Thomas 

Skidmore, Preto no branco.) 
A) Indique a origem do contingente mais expressivo de imigrantes no período mencionado. (0,2) 

B) Aponte as razões para a necessidade de mão de obra imigrante no final do Império e identifique 
qual a atividade principal a que esta se dedicou nesse período (0,3) 

 
 


