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01. Dentro da lógica mercantilista que norteou o Sistema Colonial ao qual o Brasil esteve submetido, era função da colônia o enriquecimento 
da metrópole por meio do Pacto (exclusivo) Colonial. Assim sendo, ao libertar-se do domínio português, o Brasil rompia com a submissão 
econômica imposta pelos preceitos mercantilistas. Cabe observar que a ruptura com o exclusivo colonial ocorreu já com a “abertura 
dos portos brasileiros às nações amigas” decretada por Dom João VI em 1808 e, portanto, antecede a Independência.

 Resposta: E

02. Os artistas da Missão Artística Francesa trazida para o Brasil por Dom João VI em 1816, estavam fortemente influenciados pelos valores 
do Neoclassicismo, estilo artístico em evidência na Europa do século XVIII, sobretudo na França e que traduzia os ideais da burguesia, 
classe social em ascendência após a queda do Antigo Regime. Assim como na Europa, a Arte servia a propósitos político no Brasil. 
O modelo ideal de civilização, de acordo com os padrões da classe dominante europeia era o que o governo Dom João VI pretendia 
difundir no Brasil.

 Resposta: A

03. A fuga da Família Real para o Brasil, em face do contexto da Era Napoleônica e consequentes invasões, tornou o ano de 1808 num 
marco do início do processo emancipatório do Brasil. Esse fenômeno diferiu sobremaneira do modo como outros espaços coloniais da 
América desenvolveram suas independências. Essa diferença se notabilizou, sobretudo, pela forma como o centro do poder político se 
estabeleceu no Brasil; isso também contribuiu para a instituição de um regime monarquista, bem como a preservação de um unitarismo 
territorial.

 Resposta: D

04. É natural na historiografia brasileira a comparação sempre feita entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, sobretudo, a 
partir de especificidades da primeira que se destacou com caráter popular, baseado na inspiração de origem revolucionária francesa 
jacobina, pregando a igualdade e o republicanismo. Articulado por mestiços e negros, esse movimento separatista colonial defendia, 
ainda o fim da escravidão.

 Resposta: E

05. A elevação  do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves converteu a colônia em sede governamental, enfraquecendo os vínculos 
de dominação metropolitana. A iminente emancipação foi percebida pelo próprio D. João I quando se retirava para a Europa, forçado 
pela Revolução Liberal do Porto. Pode-se, então, dizer que o fim do Pacto Colonial é o começo de um processo que finaliza com a 
independência.

 Resposta: A

06. Pode-se dizer que o fracasso do Bloqueio Continental Napoleônico está relacionado com a capacidade que a Inglaterra teve de manter 
um proveitoso comércio na América, seja através do contrabando com os criollos das colônias espanholas, seja em face da abertura 
dos portos brasileiros.

 Resposta: C

07. O texto procura satirizar o processo de medo e de terror, que se instalou em Portugal em face da iminente invasão napoleônica, liderada 
pelo general Junot. Vários  elementos se conjugaram ao fato, desde a ideia de covardia de D. João e da corte, bem como a loucura 
de D. Maria, a rainha, e o mito da invencibilidade de Napoleão Bonaparte.

 Resposta: C

08. Os inconfidentes defendiam a criação de um Banco Nacional, uma moeda própria, uma bandeira e, portanto, como queria estabelecer 
a autonomia da região em face do controle metropolitano, ansiavam pelo liberalismo econômico com a livre negociação dos recursos 
minerais com os demais países.

 Resposta: A

09. Os inconfidentes defendiam a criação de um Banco Nacional, uma moeda própria, uma bandeira e, portanto, como queria estabelecer 
a autonomia da região em face do controle metropolitano, ansiavam pelo liberalismo econômico com a livre negociação dos recursos 
minerais com os demais países.

 Resposta: C



OSG.: 093351/16

Resolução – História I

10. A partir do final do século XVII os reflexos das transformações na Europa com a crise do Antigo regime repercutiram em movimentos 
no Brasil. Assim como a Guerra do Emboabas citado na questão fizeram parte dessa manifestação de rebeldia localizada contra o 
fiscalismo exagerado da Coroa, a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica ou Felipe de Santos. Esses 
movimentos são comumente chamados Nativistas por serem predominantemente elitístas, regionais, sem base ideológica substancial 
e que não propunham a ruptura do pacto colonial.

 Resposta: A
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