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01. A imposição da primeira Constituição (1824) por D. Pedro I foi apoiada pelo “Partido Português” e representou uma derrota política 
para os brasileiros que haviam articulado e promovido o movimento de independência. Essa Constituição foi caracterizada pela 
centralização e autoritarismo e uma de suas características foi o estabelecimento de 4 poderes, estando o Poder Moderador acima 
dos demais, reforçando a autoridade do Imperador.

 Resposta: A

02. Trata-se de uma interpretação de texto a partir de um excerto de autoria de José Bonifácio sobre a lavoura açucareira e seus efeitos 
prejudiciais a outras atividades no Brasil à sua época. No período vivido por José Bonifácio, apesar do declínio da importância, se 
comparado ao Período Colonial, a produção e exportação de açúcar no Brasil ainda era uma atividade que mobilizava grandes extensões 
de terras, grande número de escravos e a criação de muares, e desestimulava outras atividades. No entanto, nessa mesma época, o 
café começara a ganhar importância, ainda que a estrutura de produção fosse semelhante à do açúcar. Somente a partir da década 
de 1860, a lavoura cafeeira estimulará modernizações na produção, e por decorrência, em várias outras atividades.

 Resposta: C

03. A questão dicotomiza a posição política ente D. Pedro e José Bonifácio de Andrada, a partir da condução política na relação com o 
poder executivo. A centralização pedrinha se chocava com a defesa legislativa de José Bonifácio, sendo este, desse modo, afastado 
e rompido mais amplas relações com o imperador, tornando a relação do executivo moderador insuportável com o Parlamento. Esse 
fato levou a outros como a Noite da Agonia, com a prisão dos irmãos Andrada e seu exílio na Europa.

 Resposta: E

04. A Confederação do Equador, em 1824, representou uma reação das províncias do Nordeste ao autoritarismo do imperador  
D. Pedro I. Neste movimento, as elites nordestinas manifestaram sua insatisfação ao autoritarismo do Imperador ao dissolver a Assembleia 
Constituinte de 1823 e outorgar a Constituição de 1824, excessivamente centralizadora. Não obstante ao movimento representar a 
insatisfação da aristocracia, ele acabou incorporando diversas camadas sociais, fato que provocou o temor das elites ante uma radicalização. 
Ao ler os itens, podemos assim avaliar: na letra A, é equivocado avaliar que a princípio os escravos tenham se associado à luta da aristocracia 
contra o Imperador. Pelo texto, a mobilização das camadas mais baixas manifesta-se não só contra o autoritarismo do poder central, mas 
contra o poder da própria província, o que torna o item B falso, por associar a participação das camadas mais baixas ao desejo de subordinação 
do Rio de Janeiro. Já o item C torna-se incorreto por associar os interesses das camadas mais baixas ao desejo de eliminar a autonomia do  
Rio de Janeiro. Por fim, a letra E também é falsa, por afirmar que o desejo das camadas populares era garantir a ascensão de D. Pedro 
I ao trono, tendo em vista que a raiz do movimento era o questionamento das ações autoritárias do imperador. 

 Resposta: B

05. A Independência do Brasil foi conservadora e monárquica e não levou ao abolicionismo, tendo em vista os interesses dos latifundiários; 
já não se assemelhava às formas de trabalho de grande parte da América Espanhola que se fundamentava no trabalho compulsório. 
Muitas dessas emancipações também vieram acompanhadas da libertação dos escravos locais.

 Resposta: C

06. Tais expressões são próprias da Maçonaria, da qual faziam parte os irmãos Andrada, José Bonifácio, Gonçalves Ledo e até D. Pedro e seu 
pai D. João. Na verdade, essa instituição de ideário iluminista, inspirada na Revolução Francesa, foi a principal instituição articuladora 
da Independência do Brasil.

 Resposta: C

07. Os dois quadros revelam a visão representativa de D. Pedro como o centro dos acontecimentos, relativos ao  processo de proclamação 
da Independência. Enquanto na primeira ilustração, demonstra-se a visão nacionalista e romântica o segundo apresenta a ideia de 
uma representação dos anseios populares, fato não existente em face do caráter elitista da nossa emancipação.

 Resposta: A

08. A chamada Noite da Agonia (passagem do dia 11 para o dia 12 de novembro de 1823), na qual o imperador dissolveu a Assembleia 
Constituinte, marcou a ruptura da aliança. Até então bem sucedida, entre a aristocracia brasileira e o príncipe-regente que tinha 
resultado na Independência do Brasil. Com a esperança de instalar no Brasil um regime político liberal, no qual os poderes da autoridade 
imperial seriam limitados para que a aristocracia pudesse exercer maior autoridade através do Parlamento, seus membros se voltariam 
contra D. Pedro I, liderando revoltas, que em alguns casos assumiram um caráter separatista, em diversas províncias.

 Resposta: C
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09. O processo de Independência ocorreu dentro dos ditames do conservadorismo monárquico e vigorou sob o receio de que a experiência 
haitiana viesse servir de modelo para as manifestações sociais no Brasil, sobretudo, em face da maioria negra como segmento 
socioeconômico.

 Resposta: C

10. Para José Bonifácio, os conservadores eram aqueles que tendiam a uma monarquia absolutista e centralizadora, enquanto os liberais 
exaltados desejavam uma república extremamente aberta e federalista. Nenhum desses dois polos o agradava, uma vez que ele fazia 
parte de um grupo liberal moderado que desejava a implementação de uma monarquia constitucional, preservando-se os caracteres 
da aristocracia elitista.

 Resposta: C
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