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01. Somente a proposição A está correta. A questão remete a expansão do café para o Oeste de São Paulo. O Brasil vivia o contexto do 
Segundo Reinado, 1840-1889, quando aconteceu a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Em 1850 foi aprovada a Lei 
Eusébio de Queiroz proibindo o tráfi co de escravos para o Brasil o que explica a chegada de muitos imigrantes europeus. A partir desta 
data ocorreu um comércio interno de escravos, principalmente negros que foram deslocados do Nordeste decadente economicamente 
para o Sudeste. Neste tráfi co interno ocorreu a separação entre famílias o que contribuiu para o fi m da escravidão no Brasil.

 Resposta: A

02. Somente a proposição B está correta. A questão remete ao Segundo Reinado, 1840-1889. Foi o longo governo de D. Pedro II.
Este assumiu o trono com quinze anos incompletos após o caos político e social do Período Regencial, 1831-1840. O retorno da 
monarquia era visto por muitos como a possibilidade de restaurar a ordem social. O jovem imperador consolidou a ordem aristocrática-
latifundiária-escravista e criou o Parlamentarismo no Brasil em 1847 inspirado no modelo inglês para buscar a estabilidade política 
através da acomodação no poder de representantes dos partidos Liberal e Conservador. Daí a sucessão de 36 gabinetes, um verdadeiro 
rodízio político entre os dois partidos. Vale lembrar que os dois partidos “eram farinha do mesmo saco”, ou seja, não havia tantas 
diferenças ideológicas entre eles.

 Resposta: B

03. Até o século XIX eram praticamente inexistentes políticas de saneamento básico em quase todo o mundo. A partir desse século, com 
o avanço das ciências, foram estabelecidas relações entre algumas epidemias ou doenças recorrentes com a falta de melhoria das 
condições de higiene e do saneamento básico. No Rio de Janeiro, tais políticas foram implementadas a partir do início do século XX 
no processo de reurbanização da cidade.

 Resposta: B

04. A Lei do Ventre Livre de 1871 estabelecia que os negros nascidos a partir de sua publicação seriam livres. Porém, muitos proprietários de 
escravos fraudavam a lei, antecipando a data de nascimento dos negros recém-nascidos em relação à data da lei. A lei do Sexagenário, 
também conhecida como Lei Saraiva-Cotejipe, foi promulgada em 28 de setembro de 1885 e garantia liberdade aos escravos com 
mais de 65 anos de idade. Os proprietários de escravos tinham uma matrícula de cada um dos seus escravos, por isso, segundo a lei, 
o primeiro passo, quando o escravo atingia os 60 anos de idade, era fazer uma nova matrícula com todos os seus dados pessoais e 
este era obrigado a permanecer na propriedade do seu antigo senhor, prestando serviços gratuitamente, até os 65 anos de idade, 
quando então era liberado. Esse dispositivo era uma forma de compensação ao proprietário pelos gastos na aquisição do escravo.

 Resposta: C

05. As pressões inglesas como Bill Aberdeen resultaram, em parte, na deliberação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, e abalaram, de 
certo modo, os interesses dos cafeicultores, por causa do grande fl uxo produtivo cafeeiro, bem como de outros produtos agrícolas. 
Essas ocorrências provocaram o aumento do preço dos escravos, tendo como efeito a intensifi cação de um comércio interno da mão de 
obra escrava, muito embora províncias como a do Rio de Janeiro, buscassem manter o escravismo. Esse tráfi co interno se notabilizou, 
sobretudo do nordeste para o sudeste do Brasil.

 Resposta: D

06. Em 1870, foi publicado o Manifesto Republicano por membros dissidentes do Partido Liberal (luzias), liderados por Quintino Bocaiuva e 
Joaquim Saldanha Marinho. Ambos haviam decidido formar um Clube Republicano no Rio de Janeiro, com o ideário de derrubada da 
Monarquia e o estabelecimento da República no país. Em 1873, na Convenção de Itu, foi criado o Partido Republicano Paulista (PRP), 
tido com o primeiro movimento republicano moderno no Brasil. A queda da monarquia no Brasil resultou de um conjunto de fatores 
dos quais se destaca a aliança entre os militares do exército e aristocracia adepta do republicanismo, que promoveu proclamação da 
República em 15 de novembro de 1889.

 Resposta: C

07. O texto faz referência direta à importância do Direito como arma de luta pela liberdade; no entanto, ao tratar de intelectuais negros, 
vale lembrar que esse universo era muito limitado e, meio a um número muito pequeno, muitos conseguiram destaque na sociedade 
da época, pós 1870, (a Lei do Ventre Livre é de 1871) época em o movimento abolicionista conheceu grande crescimento. Apesar de 
alguns negros forros (libertos) se intelectuarizarem, essa foi a situação de uma minoria – normalmente destacada em livros.

 Resposta: B



OSG.: 096306/15

Resolução – História I

08. O golpe da maioridade foi articulado pelo Partido Liberal, como forma de recuperar o poder que estava nas mãos de Araújo Lima, do 
Partido Conservador. No entanto, a lei que antecipou a maioridade de D. Pedro II foi aprovada com o apoio de deputados de Partido 
Conservador, que viam nesse procedimento político uma forma de garantir a unidade nacional e centralizar o poder, já que as rebeliões 
que ocorriam no país ameaçavam a unidade territorial.

 Resposta: E

09. As tropas existentes até então eram irregulares, desde a independência do Brasil, mesclando soldados de origem portuguesa e brasileiros. 
A Guarda Nacional foi organizada a partir de cada província, com certa autonomia, comandada por latifundiários locais, os coronéis, 
que, na prática, passaram a deter grande poder, apesar de, em tese, estarem subordinados ao Ministério da Justiça.

 Resposta: C

10. A Guerra dos Farrapos, que envolveu gaúchos a catarinenses, foi claramente um confl ito defl agrado contra a centralização política. 
Iniciada no período regencial, encerrou-se em 1845 durante o Segundo Reinado. A luta foi comandada pelos estancieiros (fazendeiros 
criadores de gado) e dela participaram elementos de diversas camadas sociais.

 Resposta: D

Rodrigo Rocha – Rev.: AC
09630615_pro_Aula 09 - Segundo Reinado (1840-1889)


