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01. Pode-se afirmar que a “Abertura dos Portos” foi determinante para promover o pleno enfraquecimento do Sistema Colonial. 
A monarquia centralizadora vinculou, ainda mais estreitamente, a economia aos interesses da Inglaterra, cortando relações comerciais, 
diplomáticas e políticas com a Espanha e a França.

 Resposta: D

02. A referência do texto tem a ver com o fenômeno iluminista do Despotismo Esclarecido, vivenciado por monarcas como 
D. José I e homens como o marquês de Pombal, seu secretário direito. Também chamado de “O rei do Brasil...”, Pombal teve uma 
atuação tão autônoma e marcante, na adoção de medidas que aplicavam parcialmente princípios do Iluminismo que esse período no 
Brasil chegou a ser chamado de Era Pombalina. Houve, com isso, o estreitamento dos laços luso-brasileiros e um distanciamento da 
influência inglesa; como também a reestruturação da política tributária e a dinamização das atividades comerciais através da criação 
de Companhias Gerais de Comércio.

 Resposta: A

03. O período que se seguiu à Proclamação da Independência foi marcado por um conjunto de conflitos e denominado de “Guerras de 
Independência”. A cultura social foi marcada historicamente pela ideia de que a Independência do Brasil foi pacífica, desprezando as 
lutas das populações urbanas e das elites agrárias regionais, destacando-se as províncias do Norte (Nordeste) do Brasil. Tais conflitos 
se deram pela resistência de militares e mercadores lusitanos, contrários à Independência, e, em diversos casos, a vitória ocorreu com 
a ajuda de mercenários.

 Resposta: B

04. Entre os aspectos que tornam a Inconfidência Mineira um movimento diferente da Conjuração Baiana destaca-se a sua composição 
social predominantemente elitista, fortemente influenciada pelos ideais presentes na Independência das 13 colônias. A conjuração 
Baiana, por sua vez, tinha um perfil mais radical pelas propostas sociais que defendiam, inclusive, o fim da escravidão. 

 Resposta: C

05. De alguma forma, a presença da Família Real evitou que o processo de independência, que estava na pauta da demanda aristocrática 
rural, viesse a se estabelecer no ritmo próprio da crise do Sistema Colonial, a partir das repercussões dos movimentos separatistas 
ocorridos.

 Resposta: A

João Guilherme: 22/01/16 – Rev.: JA
09335116-fix-Aula 06 - Crise do Sistema Colonial e o Processo de Independência do Brasil


