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                                                     TRABALHO BIMESTRAL 

1) O imperialismo do século XIX redefiniu o cenário político e promoveu uma nova 

configuração nas relações entre os diferentes continentes. A respeito do 

imperialismo, assinale o que for correto. 

 01) A dominação das nações ainda não industrializadas da África, da Ásia e da 

Oceania, com o objetivo de garantir o acesso às matérias-primas e a novos mercados 

para a produção industrial, ficou conhecida como neocolonialismo.  

02) No século XIX várias expedições de caráter científico e missionário partiram em 

direção à África. Os europeus atribuíam a si mesmos uma “missão civilizadora” com o 

objetivo de cristianizar e de “civilizar as raças inferiores”.  

04) Além dos fatores políticos e econômicos, o darwinismo social também serviu para 

justificar os ideais imperialistas do neocolonialismo. 

08) Todas as alternativas estão erradas. 

2) A escravização no Brasil, do século XVI ao século XIX, de pessoas oriundas da 

África subsaariana foi mais que uma forma de trabalho e de produção de 

mercadorias. A escravidão legou outros desdobramentos para a sociedade 

brasileira. Sobre esse tema, assinale o que for correto. 

01) A escravidão ocorreu em vários momentos da história da humanidade, contudo, nas 

Américas, incluindo o Brasil, ela lançou mão de justificativas raciais, gerando 

preconceitos até hoje vigentes. 

02) As desigualdades raciais presentes no Brasil de hoje podem ser entendidas como 

parte da herança escravista, sobretudo pela ausência. 

04) Os preconceitos herdados do período escravista e mantidos depois dele levam 

muitas pessoas a não se autodeclararem pretas ou pardas. 

08) A visão de mundo advinda do período escravista induz as pessoas a perceberem 

como natural a condição socioeconômica inferior de pessoas pretas e pardas. 

16) A escravidão favoreceu o contato cordial entre todos os grupos étnicos, e a 

democracia racial é uma realidade na sociedade brasileira. 

3) Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492, com o navegador 

genovês Cristóvão Colombo no comando das naus. Entretanto, a colonização só 

tomou fôlego com a descoberta dos metais preciosos nas áreas das grandes 

civilizações pré-colombianas, principalmente depois das expedições de Hernán 

Cortéz. A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em qual 

região do continente americano: 

a) Sobre os incas, na região andina. 

b) Sobre os Astecas, nos territórios onde hoje se localiza o México. 

c) Sobre os maias, na região amazônica. 

d) Sobre os tupis-guaranis, na bacia do Prata. 



4) (FEI-SP) As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha 

incentivaram na América, no início da colonização, foram, respectivamente: 

a) cacau na América portuguesa e a mineração da prata e do ouro na América 

espanhola. 

b) a mineração na América Portuguesa e a monocultura do tabaco na América 

espanhola. 

c) a monocultura da cana de açúcar na América portuguesa e a pecuária na América 

espanhola. 

d) a monocultura da cana de açúcar na América portuguesa e a mineração de ouro e de 

prata na América espanhola. 

5) (PUC-RIO 2007) “...Nós conquistamos a África pelas armas...temos direito de 

nos glorificarmos, pois após ter destruído a pirataria no Mediterrâneo, cuja 

existência no século XIX é uma vergonha para a Europa inteira, agora temos outra 

missão não menos meritória, de fazer penetrar a civilização num continente que 

ficou para trás...” (“ Da influência civilizadora das ciências aplicadas às artes e às 

indústrias”. Revue Scientifique, 1889) 

A partir da citação acima e de seus conhecimentos acerca do tema, assinale as 

alternativas corretas. 

a) A ideia de levar a civilização aos povos considerados bárbaros estava presente no 

discurso dos que defendiam a política imperialista. 

b) Aquela não era a primeira vez que o continente africano era alvo dos interesses 

europeus. 

c) Uma das preocupações dos países, como a França, que participavam da expansão 

imperialista, era justificar a ocupação dos territórios apresentando os melhoramentos 

materiais que beneficiariam as populações nativas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

6) Comente sobre a situação dos escravos no Brasil Colônia. Fale sobre o tráfico 

negreiro e as condições de vida à que eram submetidos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Explique as origens, causas, motivos e consequências da Inconfidência Mineira 

da Conjuração Baiana. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) Explique tudo relacionado a transferência da corte portuguesa para o Brasil: 

contexto, origens, causas e consequências. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9) Período Joanino: (UESPI-PI–2010) A chamada Revolução Liberal do Porto, de 

1820, entre seus desdobramentos, contribuiu para a declaração da Independência 

do Brasil, uma vez que: 

A) entre as reivindicações do movimento estava a volta de D. João VI a Portugal e a 

recondução do Brasil à condição de colônia. 

B) o seu caráter liberal não aceitava o regime monárquico, pretendendo instituir 

o parlamentarismo no Brasil e em Portugal. 

C) a Abertura dos Portos do Brasil, em 1808, e o Tratado  de 1810 fortaleceram a 

economia portuguesa que passou, então, a exigir a presença da Corte. 

D) na organização das cortes gerais e na constituinte, a presença de deputados 

brasileiros não foi permitida. 

E) propiciou a formação dos partidos Brasileiro e Português, que, unidos, articularam o 

movimento de Independência do Brasil. 

10) Período Joanino: (UFG–2008) Leia os fragmentos a seguir. 

Não corram tanto ou pensarão que estamos fugindo! 

REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NACIONAL. Rio de Janeiro, ano 1, 

n. 1, jul. 2005. p. 24. 

Preferindo abandonar a Europa, D. João procedeu com exato conhecimento de si 

mesmo. Sabendo-se incapaz de heroísmo, escolheu a solução pacífica de encabeçar 

https://exerciciosweb.com.br/historia/independencia-do-brasil-questoes-resolvidas/
https://exerciciosweb.com.br/historia/independencia-do-brasil-questoes-resolvidas/
https://exerciciosweb.com.br/historia/fundacao-do-parlamentarismo-no-brasil-questoes-resolvidas/


o êxodo e procurar no morno torpor dos trópicos a tranquilidade ou o ócio para 

que nasceu. 

MONTEIRO, Tobias. História do Império: a elaboração da Independência. Belo 

Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1981. p. 55 (Adaptação). 

 

O embarque da família real para o Brasil, em 1807, deu origem a contraditórias 

narrativas. A frase anterior, atribuída à rainha D. Maria I, tornou-se popular, 

passando a constituir uma versão narrativa ainda vigorosa. Nos anos de 1920, os 

estudos sobre a Independência refizeram o percurso do embarque, assegurando 

uma interpretação republicana sobre esse acontecimento, tal como exemplificado 

no trecho do jornalista e historiador Tobias Monteiro. Sobre essa versão narrativa 

em torno do embarque, pode-se dizer que pretendia: 

A) conquistar a simpatia da Inglaterra, ressaltando a importância do apoio inglês no 

translado da Corte portuguesa para o Brasil. 

B) associar a figura do rei ao pragmatismo político, demonstrando que o deslocamento 

da Corte era um ato de enfrentamento a Napoleão. 

C) ridicularizar o ato do embarque, agregando à interpretação desse acontecimento os 

elementos de tragédia, comicidade e ironia. 

D) culpabilizar a rainha pela decisão do embarque, afirmando-lhe o estado de demência 

lamentado por seus súditos. 

E) explicar o financiamento do ócio real por parte da colônia, comprovando que o 

embarque fora uma estratégia articulada pelo rei. 

 


