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01. A estrutura econômica agroexportadora brasileira permaneceu praticamente inalterada em sua essência mesmo após a Independência 
em 1822. No transcorrer do século XIX os principais gêneros exportados tinham sua produção organizada com base no sistema de 
plantation, como era o caso do açúcar, que continuava tendo importância nas nossas, e do algodão, que teve significativo impulso 
durante a Guerra de Secessão Americana. O desenvolvimento e a expansão da cultura do café embora tenha contribuído para dinamizar 
a economia nacional estimulando a atividade comercial e bancária também dependia do trabalho escravo. Os avanços na pesquisa 
para os diversos uso industrial da borracha contribuíram para aumento do interesse da exploração da borracha na região Amazônica. 

 Resposta: E

02. Analisar o crescimento econômico de São Paulo em meados do século XIX está diretamente relacionado a produção cafeeira que expandia 
na mesma rapidez com que seu consumo se tornava mais intenso pelo mundo. O café foi sobretudo um agente de modernização 
econômica na medida que exigia investimentos em infraestrutura (portos, estradas e ferrovias), fortaleceu o comércio e estimulou a 
atividade bancária e industrial.

 Resposta: C

03. Observe que a transição para o trabalho assalariado não foi resultado de um projeto consciente das vantagens que a mão de obra 
assalariada traria, e sim fruto das dificuldades de obtenção de escravos que aumentavam progressivamente após a Lei Euzébio de 
Queirós de 1850. Após 1881, como indica o texto, o próprio tráfico interprovincial que tinha sido uma solução emergencial também 
se tornou inviável pela alta tributação. O contexto de crise na Europa (guerras e desemprego) acabou por favorecer a propaganda que 
atraía milhares de imigrantes para o Brasil, apresentado como a terra das oportunidades. Dessa forma o trabalho do assalariado foi 
deixando raízes, especialmente na região do Oeste Paulista. 

 Resposta: C

04. A expansão da produção de café se deu especialmente em meados do século XIX, provocando o aumento da necessidade de mão 
de obra que, a princípio, se assentava, assim como outras atividades, no trabalho escravo. Mesmo diante da pressão inglesa, o Brasil 
burlava os compromissos de extinguir o tráfico. Em geral, estes acordos foram inócuos até a promulgação da Lei Euzébio de Queirós 
em 1850, que se mostrou mais eficaz no seu intento, como observamos pelos dados oferecidos na tabela. Ainda que houvesse uma 
redução do tráfico, o peso do trabalho escravo permanecia grande na atividade cafeeira, obrigando os cafeicultores a encontrarem 
alternativas para suprir a necessidade de mão de obra.

 Resposta: D

05. Ainda que o período do Segundo Reinado se apresentasse como uma fase mais promissora em termos econômicos, o governo 
encontrava sérias dificuldades para equilibrar suas contas. Dessa maneira, o ministro da fazenda Manuel Alves Branco determinou a 
elevação das tarifas para produtos importados, o que afetaria diretamente os privilégios concedidos aos produtos ingleses no Brasil.

 Resposta: A

06. Com o fim do tráfico negreiro havia grande receio por parte dos cafeicultores de uma crise de abastecimento de mão de obra. Uma 
alternativa que se apresentou foi o estímulo à imigração. Esses indivíduos vivendo um quadro de acentuada crise vinham para o Brasil 
em busca de oportunidades, especialmente terras. Dessa forma logo após a Lei Euzébio de Queirós o governo baixou, a chamada Lei 
de Terras, que regulamentava a posse das terras especialmente das terras devolutas (desocupadas). As novas exigências acabavam por 
dificultar sobremaneira o acesso às terras pelas populações pobres nacionais e estrangeiras (imigrantes).

 Resposta: C

07. A questão tem um importante componente de interpretação textual na qual o contexto histórico figura como pano de fundo. Observe 
que muitos imigrantes saíam de suas terras em busca de oportunidades, seduzidos por promessas de trabalho e terras, realidade 
bem diferente da que enfrentavam ao chegar a América. Alguns eram submetidos por dívidas a uma espécie de semiescravidão, um 
quadro desolador que bem se vê pela expressão dos personagens na tela de Antônio Rocco. Da mesma forma o texto de Oswald de 
Andrade, ao mencionar “os imigrantes aglomerados (…) chegavam à fedentina quente de um porto (…) amontoados com trouxas”, 
até parece descrever a imagem da tela já citada.

 Resposta: C
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08. A expansão do cultivo do café coincidiu com o momento da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, publicada em 1850, que estabeleceu 
o fim do tráfico negreiro. Tal dispositivo poderia ter criado um grave problema para os cafeicultores que poderiam ficar sem a quantidade 
necessária de mão de obra para a produção do café. Tal circunstância, no entanto, só não ocorreu, pelo menos como se imaginava, 
pois se recorreu ao tráfico interprovincial de escravos, oriundos sobretudo da região Nordeste, sendo complementado mais tarde com 
a chegada de imigrantes europeus.

 Resposta: A

09. O interesse e a pressão realizada pelos ingleses para que o Brasil pusesse fim a escravidão, remonta ao nosso processo de independência 
nos Tratados Comerciais de 1810, tendo inclusive os ingleses condicionado o empréstimo necessário para assegurar o reconhecimento 
da independência pelos portugueses a promessa de eliminação progressiva da escravidão. O fato é que o Brasil tinha uma economia 
agrária e que dependia essencialmente do trabalho escravo, o que levou ao não cumprimento de vários acordos entre eles o que previa 
a proibição do tráfico negreiro em 1831, conhecida como “lei pra inglês ver”. Somente em 1850 o tráfico foi oficialmente extinto com 
a Lei Euzébio de Queirós.

 Resposta: D

10. O Brasil durante o século XIX, especialmente na fase do Segundo Reinado, teve sua economia ligada ao setor agroexportador, sendo 
o café o elemento de maior importância, chegando a responder por mais de 60% das exportações no período. Esse fato se deve a 
ampliação do consumo mundial do café. Observe que mesmo sendo um produto agrário, o café exigia uma melhor infraestrutura 
que resultou em investimentos em vários segmentos, como no setor de transportes, com destaque para os portos e ferrovias que 
contou sobretudo com incentivos de particulares, como foi o caso de Irineu Evangelista de Sousa (Barão de Mauá). Esse contexto 
transformações socioeconômicas foram denominadas por alguns historiadores como surto industrial.

 Resposta: A
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