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01. A alternativa B é a única que podemos depreender a partir da imagem, uma vez que nela podemos observar grupos de crianças 
brincando em meio ao terreno de plantio de café, espaço também ocupado pelos escravos já adultos.

 Resposta: B

02. O café foi, durante todo o período retratado, o principal produto de exportação do Brasil e grande responsável pela entrada de divisas 
no Brasil – mesmo nos períodos onde há defi cit. O tráfi co de escravos foi abolido em 1850 e não no fi nal do século. A Tarifa Alves 
Branco, protecionista, difi cultou o ingresso de produtos estrangeiros no Brasil, fato que não impediu a importação e não superou a 
situação defi citária da época. No momento de gastos militares mais elevados – a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870 – o país teve 
superavit.

 Resposta: B

03. Pedro Américo foi pintor e poeta do estilo romântico brasileiro no século XIX e produziu importantes pinturas a serviço do governo 
imperial destacando-se a obra “Independência ou Morte”, produzida entre 1886 e 1888 a pedido do governo paulista da época que 
desejava uma tela comemorativa da Proclamação da Independência. Ao representar o “Grito do Ipiranga” como um gesto heroico de 
Dom Pedro I, a obra remete à fundação heroica da monarquia brasileira que perdurou de 1822 e 1889.

 Resposta: B

04. O sistema escravista aplicado durante o século XVI assume uma conotação produtiva em face do mercantilismo e do mercado externo, 
fenômeno relativo à mão de obra que se diferencia no século XIX, a partir das discussões teóricas sobre o processo produtivo, mediante 
o aparecimento de doutrinas sociais; desse modo, passaram a surgir outras formas de usufruto do trabalho escravo, tais como os 
“escravos de ganho”, que tinham uma certa liberdade individual, sobretudo, nas zonas urbanas e de grande fl uxo comercial.

 Resposta: D

05. Pode-se apontar como fator de crescimento das exportações de café na segunda metade do século XIX, além do crescimento dos 
mercados consumidores externos, a melhora na produtividade com a adoção do trabalho livre, empregando mão de obra imigrante, 
juntamente com o emprego de melhores técnicas de cultivo nos cafezais do Oeste Paulista.

 Resposta: D
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