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01. A vinculação da Igreja ao Estado presente desde a Constituição de 1824 acabou gerando no decorrer do Segundo Reinado uma 
forte querela envolvendo o Trono e o Altar. No cerne da questão estava a determinação do Papa Pio IX, em expurgar os elementos 
da maçonaria usando, para tal, a normativa da Bula Syllabus. No Brasil, o envolvimento de D. Pedro II com a maçonaria fez com tal 
dispositivo papal aqui não tivesse valor, no que se rebelaram dois bispos que, por desobediência ao Imperador, acabaram presos.  
O impasse conhecido como questão religiosa ou episco-maçônica acabou contribuindo para a fragilização das bases de sustentação 
do Império, ainda que os bispos tivessem sido anistiados.

 Resposta: D

02. A crise do escravismo no século XIX, no contexto do Reinado no Brasil é decorrente de fatores internos e externos no qual destacamos 
a Lei Euzébio de Queiroz que, em 1850 extinguiu o tráfico negreiro para o Brasil. A produção de café, que sustentava a pauta das 
exportações brasileiras, ficava desta forma comprometida devido à questão da falta de mão de obra. Como solução inicial, o tráfico 
interprovincial mostrou-se incapaz de assegurar a mão de obra necessária para a produção cafeeira, especialmente no Oeste paulista, 
onde o café se expandia, daí a necessidade de estimular a imigração europeia. A chegada do imigrante contribuiu decisivamente na 
transição para o trabalho livre, visto que o escravo se tornava cada vez mais antieconômico.

 Resposta: B

03. A questão da escravidão, especialmente àquela que resulta de supostas dívidas contraídas, é abordado na questão em diferentes 
momentos da nossa história, assumindo, por vezes, características diferentes. É fato que o escravo era propriedade de seus senhores, 
daí a grande insatisfação dos escravocratas com o Estado que não se comprometeu a indenizar pelos prejuízos causados resultantes da 
abolição. Maior atenção e destaque merece o item II, que menciona que a Lei Áurea extinguiu em todas as suas formas a escravidão. 
Ainda que haja espaço para discussão sobre o teor da Lei Áurea, veja o que ela diz no:
Art. 1.° É declarada extinta, desde a data desta Lei, a escravidão no Brasil. 
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Porém, o texto da questão destaca que as leis abolicionistas não se referiam à escravidão por dívidas, o que tornaria o item falso.

 Resposta: B

04. A escravidão, no final do século XIX, já era um sistema arcaico e em decadência no Brasil, pois grande parte dos negros já estava com 
suas liberdades individuais consolidadas, havendo a dificuldade em diferenciar negros ladinos e boçais. Apesar do racismo, as etnias 
africanas eram vistas como tendo o direito à liberdade, ficando marginalizadas, mas livres. Contudo, o sistema brasileiro permitia que o 
negro se tornasse uma mercadoria que pertencesse a “outra” pessoa, ou seja, o escravo não seria considerado uma pessoa. A abolição, 
lendo os dois textos, foi uma revolução que destruiu os preceitos da ideologia defendida pela minoria aristocrática, promovendo um 
abalo de fortes repercussões.

 Resposta: E

05. Publicada poucos dias depois da abolição da escravidão que ocorreu em 13 de maio 1888, a crônica de Machado de Assis exemplifica 
a situação de humilhação a que muitos ex-escravos eram submetidos. Não obstante a Lei Áurea tivesse assegurado a liberdade jurídica 
aos escravos, ela não foi suficiente para acabar com a mentalidade escravista e preconceituosa que se perpetuou pelos anos seguintes 
a abolição, resultado dos mais de 300 anos de uso do regime escravista como mão de obra, base das principais atividades econômicas.

 Resposta: E
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