
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM HISTÓRIA – MARIANA 

 

 

Questão 1 - Observe a gravura produzida durante a Revolução Francesa de 1789. 
 
Pode-se afirmar que os personagens da gravura representam: 

a) o ideal que caracterizava o estado Absolutista, segundo o qual 

o poder do monarca não conhecia limites.  

b) os interesses da nobreza que, em aliança com a Igreja e os 

trabalhadores urbanos, assegurou os privilégios feudais. 

c) o desemprego urbano, que ocasionou o êxodo da população 

civil para o campo.  

d) a exploração do terceiro estado pelo clero e pela nobreza, cuja 

insatisfação causou o processo revolucionário.  

e) a tentativa de unir a sociedade francesa para superar as 

dificuldades econômicas enfrentadas nas vésperas da 

revolução.  

 

 

 
 

 

Questão 2 – Durante a Revolução Francesa foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que 

constituiu a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Observe os princípios abaixo.  

I - Os homens nascem livres e iguais em direitos.  

II - A liberdade consiste em poder fazer tudo, sendo que o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por 

limites senão a sua vontade.  

III - Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, sendo preso, o tratamento cruel só será 

permitido em caso de grande risco à segurança do país.  

 

São princípios que expressam ainda hoje os ideais da Revolução Francesa: 

a) I, II e III. b) I e III. c) I e II. d) apenas I. e) II e III. 

 

Conteúdo: 

CADERNO 2 

 MÓDULO 7 – A REVOLUÇÃO FRANCESA: ABSOLUTISMO X ILUMINISMO 

 MÓDULO 8 – O OURO NO BRASIL 

 MÓDULO 9 – O LIBERALISMO CONTRA O PACTO COLONIAL 

CADERNO 3 

 MÓDULO 10 – A FAMÍLIA REAL NO BRASIL E A INDEPENDÊNCIA 

 MÓDULO 11 – A ORGANIZAÇÃO DO BRASIL INDEPENDENTE: O PROCESSO CONSTITUCIONAL 

 



Questão 3 – Leia o texto. 

 
Compare a visão apresentada no texto sobre a realidade social brasileira com a situação social estabelecida na 

sociedade mineira do século XVIII e articule uma relação de causa e consequência entre as duas realidades. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Leia o texto. 

 

O texto cita a chegada de uma grande quantidade de pessoas anualmente à região das minas. Indique um conflito 

decorrente da vinda desse grande número de pessoas à região mineradora, sinalizando quais grupos estavam 

envolvidos, o motivo do conflito e suas consequências para a Colônia. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilidade social é um mito no Brasil 

“O estudo do Banco Mundial derruba o mito de que o Brasil é um país de grande mobilidade social – onde os 

filhos dos mais pobres „sobem na vida‟ com o tempo. Segundo o trabalho, comparado com outros países da 

América Latina, o Brasil tem ainda menos mobilidade. A principal razão do fenômeno, segundo o BIRD, é o 

acesso à educação, diretamente relacionado às oportunidades de ascensão. [...] „Na verdade, o Brasil é um dos 

países com menor nível de mobilidade educacional do mundo‟, diz o trabalho.” 

Jornal do Brasil, out. 2003. 

 

O povoamento das minas 

“Cada ano vêm nas frotas quantidades de portugueses, e de estrangeiros, para irem às minas. Das cidades, 

vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos, pretos e muitos índios de que os paulistas se servem. 

A mistura é de toda a condição de pessoas: homens, mulheres, religiosos, moços e velhos, pobres e ricos.”  

ANTONIL, André. Cultura e opulência do Brasil. 1710. In: Coletânea de documentos históricos para o primeiro grau. São Paulo: Cenp, 1978. pp. 25-26. 



Questão 5 – Observe o gráfico a seguir, relativo à produção aurífera no Brasil do século XVIII. 

 

Com base nos dados do gráfico, considere as seguintes afirmações. 

I - O auge da produção de ouro em Minas Gerais foi atingido ainda na primeira metade do século XVIII, mas, na 

segunda metade do século, a extração aurífera na capitania entrou em declínio acentuado. 

II - A produção aurífera conjunta de Goiás e de Mato Grosso suplantou durante alguns períodos a produção de ouro 

da capitania de Minas Gerais. 

III - A produção aurífera de Goiás atingiu seu ápice ao mesmo tempo em que ocorria a queda nos rendimentos do 

ouro produzido na região de Minas Gerais. 

Quais estão corretas? 

a) I. b) I e II. c) I e III. d) II e III. e) I, II e III. 

 

Questão 6 – No Brasil, em finais do século XVIII, o descontentamento com o poder metropolitano deu origem a 

rebeliões que questionavam o domínio político português. Dentre essas rebeliões, destacam-se a Inconfidência 

Mineira (1789) e a Conjuração Baiana (1798). 

 

 

Aponte duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Cite, também, dois movimentos 

políticos ou filosóficos que influenciaram essas insurreições. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Questão 7 – Observe a charge e leia o texto. 

 

 
 
Por que a Família Real portuguesa resolveu abandonar Portugal e vir para o Brasil? Cite duas medidas adotadas 

pelo governo português no Brasil e que podem ser associadas à "reviravolta" assinalada pelo autor. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 – Em janeiro de 1808, D. João, Príncipe Regente do Império Português, expediu a seguinte Carta Régia: 

 

Com base nesse documento e nos conhecimentos históricos, escreva um parágrafo abordando as consequências 

dessas determinações de Dom João sobre o pacto colonial. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

"Houve muita confusão no embarque, e a 

viagem não foi fácil. Uma tempestade dividiu a 

frota; os navios estavam superlotados, daí 

resultando falta de comida e água; a troca de 

roupa foi improvisada com cobertas e lençóis 

fornecidos pela marinha inglesa; para 

completar, o ataque dos piolhos obrigou as 

mulheres a raspar o cabelo. Mas esses 

aspectos novelescos não podem ocultar o fato 

de que, a partir da vinda da família real para o 

Brasil, transformou as relações Brasil-Portugal, 

gerando uma reviravolta”.  

FAUSTO, Boris. HISTÓRIA DO BRASIL. 2 ed. São Paulo: 

Edusp, 1995.p.120. 

 

“Eu, o Príncipe-Regente [...] atendendo à representação que fizestes subir à minha Real presença, [...] sou 

servido ordenar [...] o seguinte: Primeiro – Que sejam admissíveis nos portos do Brasil todos e quaisquer 

gêneros, fazendas e mercadorias, transportadas em navios estrangeiros das potências que se conservam em 

paz e harmonia com a minha Real Coroa [...]. Segundo – Que não só os meus vassalos, mas também os 

sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos que bem lhes parecer, a benefício do comércio e 

agricultura, que tanto desejo promover, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais [...]. O que tudo assim 

fareis executar com o zelo e atividade que de vós espero.”  

 



Questão 9 – Leia os textos a seguir. 

 

Em relação à Constituição Imperial, de 1824, é correto afirmar que nela  

a) foi consagrada a extinção do tráfico de escravos, devido à pressão da sociedade liberal do Rio de Janeiro.  

b) foi introduzido o sufrágio universal, somente para os homens maiores de 18 anos e alfabetizados. 

c) foi abolido o padroado, assegurando ampla liberdade religiosa a todos os brasileiros natos. 

d) o poder moderador era atribuição do Imperador, conferindo a ele, proeminência sobre os demais poderes.  

e) o poder executivo seria exercido pelos ministros de Estado, tendo estes total controle sobre o poder moderador.  

 

Questão 10 – Leia. 

 

O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de insatisfação política contra a 

a) extinção do Poder Legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo Poder Moderador. 

b) mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que limitava aos brasileiros o direito ao voto. 

c) atitude absolutista de D. Pedro I ao outorgar a Constituição de 1824 que conferia amplos poderes ao Imperador. 

d) liberalização do sistema de mão de obra escrava por pressão do partido português. 

e) ampliação dos tributos e taxas comercias sobre a produção do açúcar contidos na Carta Constitucional de 1824. 

 

"Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário: 

Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida 

condescendência com os Brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. 

Que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes 

que tem algum direito à Coroa, por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos 

independentes de fato e de direito? Não há delírio igual (...).” 

Ulysses de Carvalho Brandão. A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. Pernambuco: Publicações Oficiais, 1924. 

 

Após a Independência política do Brasil, em 1822, era necessário organizar o novo Estado, fazendo leis e 

regulamentando a administração por meio de uma Constituição. Para tanto, reuniu-se em maio de 1823, uma 

Assembleia Constituinte composta por 90 deputados pertencentes à aristocracia rural.(...) Na abertura dos 

trabalhos, o Imperador D. Pedro I revelou sua posição autoritária, comprometendo-se a defender a futura 

Constituição desde que ela fosse digna do Brasil e dele próprio.  

VICENTINO, C; DORIGO, G. "História Geral do Brasil." São Paulo: Scipione, 2001.  

 

A Independência política do Brasil, em 1822, foi cercada de divergências, entre elas, o desagrado do Imperador 

com a possibilidade, prevista no projeto constitucional, de o seu poder vir a ser limitado, o que resultou no 

fechamento da Constituinte em novembro de 1823. Uma comissão, então, foi nomeada por D. Pedro I para 

elaborar um novo projeto constitucional, outorgado por este imperador, em 25 de março de 1824.  

 


