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01. A questão aborda os traços culturais dos negros alforriados e sua forma de representação através das vestimentas. Note-se a data da 
foto de Militão: 1879, fato que indica ainda não ter havido a plena libertação dos escravos pela Lei Áurea. A maioria dos itens faz 
referência a aspectos específicos dos trajes dos negros. De todas as peças, os sapatos eram o referencial de identificação do negro 
alforriado, o que não se aplica a itens como a sobrinha e o chapéu, uma vez que estes são expressões típicas do vestuário europeu.

 Resposta: C

02. É extremamente importante a observação do texto para a solução da questão. Lembre-se que a partir de 1850, com o fim do tráfico 
negreiro, a escravidão caminhava progressivamente para o declínio. O ser escravo ou não era um elemento natural de diferenciação 
social, mas 1872, já no contexto da crise do regime escravista, o novo censo buscava utilizar do conceito de cor e raça para estabelecer 
critérios (ainda que não oficiais e nem mesmo declarados) de distinção e exclusão social.

 Resposta: D

03. Nas cidades brasileiras do século XIX era comum encontrar negros realizando trabalhos temporários, prestando serviços a pessoas que 
pagavam aluguel a seus proprietários.  Tratava-se de uma diversificação do trabalho escravo em regiões nas quais a economia local 
dos proprietários não exigia a sistemática presença dessa mão de obra.

 Resposta: C

04. A sociedade escravocrata brasileira imperial possuía uma estrutura que praticamente inviabilizava a ascensão social, econômica e 
política dos negros, entretanto, o texto deixa claro que o negro forro Luiz Gama, apesar da enorme dificuldade, conseguiu uma certa 
ascensão que foi fruto de sua intervenção pessoal, ou seja, não se relacionou com o apoio de instituições aristocráticas hegemônicas.

 Resposta: B

05. Um dos momentos mais delicados na relação Trono e Altar no Brasil se deu após o imperador D. Pedro II, usando das atribuições 
constitucionais a ele concedidas, não deu seu beneplácito para a Bula Syllabus, editada pelo Papa Pio IX, ser aplicada no Brasil.  
A tensão ficou maior depois da ordenação da prisão de dois bispos citados na questão que exigiam que o imperador obedecesse ao 
dogma da infalibilidade do Papa. Convém lembrar que a Igreja Católica no século XIX buscava uma reafirmação de seus valores em 
um processo conhecido como “romanização”, procurando eliminar doutrinas e ideologias que se confrontavam com seus princípios.

 Resposta: B

06. O mais longo governo brasileiro sob o comando de D. Pedro II enfrentava sérias dificuldades para manter a estabilidade, especialmente 
após a Guerra do Paraguai, quando os militares tiveram a percepção da sua limitada atuação na vida política nacional até então. 
Fortalecido com a vitória no conflito, o exército brasileiro passou a ter uma importância cada vez maior no cenário político nacional. 
Outro aspecto importante que devemos destacar é que a participação dos escravos na Guerra do Paraguai contribuiu para mudar 
a visão por parte de alguns militares sobre a escravidão, passando os mesmos a simpatizar de maneira cada vez mais intensa com a 
causa abolicionista. O avanço dessas ideias comprometiam em muito a relação do imperador com os escravocratas, que cobravam 
uma atuação do Estado a fim de que não tivessem seus interesses econômicos contrariados, afinal o imperador não sinalizava estar 
disposto ou mesmo ter condições de promover qualquer compensação financeira aos escravocratas, em caso de extinção do modelo 
escravista.

 Resposta: E

07. De grande importância é a observação do comando da questão que direciona a resposta em acordo com o fragmento oferecido. Durante 
décadas a historiografia oficial, assim como se observa no fragmento, destacava o papel da Princesa Izabel no contexto da abolição 
da escravidão como a encarnação da generosidade e humanidade, não se atribuindo a crítica histórica necessária para perceber que 
tal ação era reflexo de um contexto no qual a escravidão declinava e que a abolição era uma condição irreversível.

 Resposta: B

08. Joaquim Nabuco justifica no fragmento selecionado os fatores responsáveis pela abolição da escravidão no Brasil. A análise atenta do 
texto permite eliminar itens que não observam o encadeamento dos fatos classificados pelo autor por ordem de importância e(ou) 
cronológica, além de relacionar equivocadamente o processo abolicionista à questões religiosas.

 Resposta: A
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09. A linha do tempo apresentada na questão destaca importantes fatos que se contextualizam na crise do regime escravista no Brasil. 
Sabe-se que os debates a respeito do fim da escravidão remontam ao período Joanino com a assinatura dos Tratados de 1810 em que 
várias leis, boa parte delas inócuas, tentaram acabar com a escravidão a partir das restrições ao tráfico negreiro. Somente em 1850, 
com a Lei Euzébio de Queirós, o tráfico realmente declinou. Não tardou para que os proprietários de escravos se manifestassem ante 
ao risco dos possíveis prejuízos gerados pela abolição. Pretendendo desacelerar o ímpeto abolicionista, o Estado promove leis como a 
Lei do Ventre Livre de 1871 e a Lei dos Sexagenários de 1885, que por vezes beneficiava mais aos escravocratas que aos escravos. Não 
tendo mais como evitar, o desfecho desse longo processo veio com a Lei Áurea de 1888, que oficializou o fim do regime escravista 
no Brasil.

 Resposta: D

10. Tem sido tema de muitos trabalhos científicos a questão do exercício da cidadania pelos negros no Brasil ao longo da história. 
Tomando por base o processo abolicionista, que teve seu ponto alto com a Lei Áurea em 1888, é possível perceber que não havia uma 
preocupação do Estado, mesmo no início da fase republicana, em assegurar a cidadania ao grupo dos recém-libertos. Atualmente 
discussões acirradas envolvem iniciativas públicas de promover, como no dizer das próprias autoridades, um resgate de uma dívida 
histórica com esse grupo. No centro do debate está o sistema de cotas para negros em universidades. Para muitos a necessidade de 
tais dispositivos é o reconhecimento de que mesmo tanto anos após o fim da escravidão a cidadania continua incompleta para milhões 
de brasileiros.

 Resposta: D
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