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1. Em 2011, vários estados do sul dos Estados Unidos da América comemoraram os 130 anos do 
início da guerra que mais matou estadunidenses até os dias atuais. Os bailes, com direito a 
roupas e músicas de época, ocorreram em Indiana e Alabama, estados localizados no Sul do país. 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos sobre o tema, identifique a que guerra ele se 
refere e qual é o motivo desses Estados comemorarem o início, e não o fim da guerra.  
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2. Leia um trecho da carta que Bento Gonçalves escreveu ao Regente, padre Diogo Feijó, em setembro 
de 1835, e que deu início à Revolta Farroupilha. 

Em nome do povo do Rio Grande, depus o governador Braga e entreguei o 

governo ao seu substituto legal Marciano Ribeiro. E em nome do Rio Grande do Sul  

eu lhe digo que nesta província extrema [...] não toleramos imposições humilhantes, 

nem insultos de qualquer espécie. [...] O Rio Grande é a sentinela do Brasil, que olha 

vigilante para o Rio da Prata. Merece, pois, maior consideração e respeito. Não pode 

e nem deve ser oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê 

um governador de nossa confiança, que olhe pelos nossos interesses, pelo nosso 

progresso, pela nossa dignidade, ou nos separaremos do centro e com a espada na 

mão saberemos morrer com honra, ou viver com liberdade.  

BENTO GONÇALVES. [Carta ao Regente Feijó, setembro de 1835] apud PESAVENTO.  

Sandra Jatahy. A Revolução Farroupilha. Coleção Tudo é História. São Paulo: Brasiliense, 1990, pp. 24. 

Depor: tirar do poder.  
Despotismo: tirania, ditadura. 

Com base no texto acima, em que período político do Brasil a revolta está inserida e qual a 
principal reivindicação dos farroupilhas?  
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3. Leia o texto abaixo:  

Criou-se em janeiro de 1865, [...] os Corpos de Voluntários da Pátria para 

canalizar o movimento patriótico que, num primeiro momento, levou muitas pessoas a 

se alistarem para lutar contra a invasão paraguaia do Rio Grande do Sul e de Mato 

Grosso. [...] Os cidadãos do império dispunham de diversas formas de se esquivarem da 

convocação. Os mais aquinhoados, utilizavam-se de doações de recursos, equipamentos, 

escravos e empregados à Guarda Nacional e aos Corpos de Voluntários para lutarem 

em seu lugar. 

TORAL, André Amaral de. A participação dos negros escravos na guerra do Paraguai. In: Estudos Avançados, São Paulo, v. 9, n. 24,  

p. 287-296, Ago.  1995.   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40141995000200015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  1º ago. 2018. 

Aquinhoado: pessoa favorecida em uma partilha; rico. 

Relacione o texto ao alistamento de homens negros no exército brasileiro, durante a Guerra do 
Paraguai.  

 

 

 

 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141995000200015&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141995000200015&lng=en&nrm=iso
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4. Leia o texto a seguir.  

Como grande parte dos estudos historiográficos tem acentuado, a década 

de 1830 constituiu um período bastante particular da história do Brasil império, não só 

pelo número de sedições, rebeliões e revoltas escravas que assolaram o país recém-

independente, mas também pelos vários projetos políticos em disputa, representados 

pelas facções e suas vertentes de liberalismo e republicanismo. [...] E foi justamente 

nesse contexto de intensificação do tráfico [de escravizados pelo Atlântico] e de 

questionamento de sua legalidade, do aumento das entradas anuais de africanos e da 

ampliação da escravidão, que também se intensificou a rebeldia escrava.  

FERREIRA, Marcos. A pena de morte e a revolta dos escravos de Carrancas: a origem da “lei nefanda” (10 de junho de 1835). In. Tempo, 

 v. 23, n. 2. Niterói, 2017, pp. 265. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v23n2/1980-542X-tem-23-02-00264.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Relacione as informações do texto relativas ao aumento da entrada de negros escravizados pelo 
tráfico atlântico, na década de 1830, à Lei de 7 de novembro de 1831, que determinava, em seu 
artigo 1º: “Todos os escravos, que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, 
ficam livres”. 

 

 

 

 

 

5. O livro Iracema, obra de José de Alencar, foi escrito no período do Romantismo no Brasil. A seguir, 
leia um trecho do livro:  

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que 

a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce 

como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, 

onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal 

roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. 

ALENCAR, José de. Iracema. Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional Departamento Nacional do Livro, p. 2.  

Disponível em: <http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/iracema.pdf>. Acesso em: 1º ago. 2018. 

Com base nesse trecho de Iracema, discuta a visão que os românticos brasileiros tinham sobre o 
indígena e seu papel na produção da identidade brasileira. 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/tem/v23n2/1980-542X-tem-23-02-00264.pdf
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/iracema.pdf
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6. Leia o texto abaixo, trecho de um ofício enviado pelo diretor geral interino dos índios, Francisco 
Camboim (barão de Buíque), ao presidente da província de Pernambuco, em 1870: 

Em geral, os Índios são inclinados à embriaguez, ao furto e à devassidão;  

a preguiça os domina; a pesca e a caça são a sua habitual ocupação; têm gênio 

belicoso, e são valentes, o que prova que ainda se ressentem de sua selvageria.  

Eles são susceptíveis de educação e ensino. Perdem-se bons músicos, etc.  

Francisco Camboim, Diretor Geral Interino dos Índios da Província de Pernambuco, 1870 (APE, Cód. DII-19, 15/11/187, fl.175)  

apud HELY SILVA, Edson. O lugar do índio. Conflitos, esbulhos de terras e resistência indígena no século XIX:  

o caso de Escada-PE (1860-1880). Dissertação (Mestrado), História da UFPE, Recife, 1998, p.27.  

Disponível em: <http://www.academia.edu/download/40749610/Lugardoindio.pdf>. Acesso em: 1º ago. 2018. 

Com base no texto, identifique: qual era a visão que parte da elite brasileira tinha sobre as 
populações indígenas no século XIX? 

a) Para os homens brancos, o indígena era tido por preguiçoso, selvagem, incapaz de aprender 

algum ofício ou de produzir algum tipo de arte. 

b) O indígena era visto como selvagem, mas sua educação era possível, desde que ele assimilasse 

a cultura dos brancos.  

c) A visão predominante sobre o indígena era de que ele era educado e apto a produzir arte, e 

sua cultura era valorizada.   

d) Os homens brancos viam o indígena de forma real, não pejorativa, pois compreendiam bem 

sua cultura e a respeitavam. 

 

7. Leia o trecho abaixo: 

No cenário político-partidário, os liberais moderados (chimangos) detinham  

o poder e tinham que enfrentar dois grupos antagônicos entre si: os restauradores 

(caramurus), a favor da volta de D. Pedro I ao trono brasileiro, e os liberais exaltados 

(farroupilhas ou jurujubas), mais radicais do que os chimangos na defesa de uma 

maior independência e do federalismo. 

KUPPER, Agnaldo. Malês: uma passagem a ser concretizada. In: Terra e Cultura, n. 42 - ano 22, p. 87. Disponível em: 

<http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/42/Terra%20e%20Cultura_42-7.pdf>.  Acesso em: 1º ago. 2018. 

Com base no texto acima, a situação que se configurou após a abdicação de dom Pedro I se 
estabeleceu de forma que: 

a) os liberais assumiram o poder e não tiveram adversários a combater, pois todos os deputados 

apoiaram o federalismo. 

b) os deputados uniram-se em apenas dois grupos, um que visava a centralização do poder e o 

outro que defendia o federalismo. 

c) havia apenas um projeto político para o Brasil, pois todos os deputados se uniram em apenas 

um partido. 

d) grupos partidários divergentes tinham ideias diferentes sobre como deveria ser o projeto 

político do Brasil. 

http://www.academia.edu/download/40749610/Lugardoindio.pdf
http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/42/Terra%20e%20Cultura_42-7.pdf
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8. Leia os artigos do decreto abaixo:  

Decreto n. 426 de 24 de julho de 1845 

Contém o Regulamento acerca das Missões de catequese, e civilização dos índios. 

Art. 1º Haverá em todas as Províncias um Diretor Geral de Índios, que será de 

nomeação do Imperador. Compete-lhe: 

§ 1º Examinar o estado em que se acham as Aldeias atualmente estabelecidos; 

as ocupações habituais dos índios, que nelas se conservam; suas inclinações e 

propensões; seu desenvolvimento industrial; sua população, assim originaria, como 

mestiça; e as causas, que tem influído em seus progressos, ou em sua decadência. 

§ 2º Indagar os recursos que oferecem para a lavoura, e comércio, os lugares em 

que estão colocadas as Aldeias; e informar ao Governo Imperial sobre a conveniência 

de sua conservação, ou remoção, ou reunião de duas, ou mais, em uma só. 

§ 3º Precaver que nas remoções não sejam violentados os Índios, que quiserem 

ficar nas mesmas terras, quando tenham bom comportamento, e apresentem um modo 

de vida industrial, principalmente de agricultura. 

BRASIL. Decreton. 426 - de24 de julho de 1845. Senado Federal. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=387574&id=14390167&idBinario=15771126&mime=application/rtf>. 

Acesso em: 1º ago. 2018. 

Com base no texto acima, identifique a forma como os indígenas foram tratados pelas políticas 
oficiais no Império. 

a) As liberdades e direitos dos indígenas foram preservados pelas leis criadas pelo Império, 

incluindo o direito de permanecer em suas terras. 

b) Foram criadas, no Império, leis que regulavam os aldeamentos e os trabalhos dos indígenas, 

sem levar em consideração a organização própria dos aldeamentos. 

c) Durante o Império foram criadas leis que obrigavam todos os indígenas a trabalharem em 

indústrias e lavouras.  

d) A forma como os indígenas viviam não fazia parte da preocupação do governo Imperial, nem 

mesmo a fiscalização das terras onde eles viviam. 

 

  

http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=387574&id=14390167&idBinario=15771126&mime=application/rtf
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9. Leia o texto abaixo: 

[...] em torno de 52.000 escravos foram trazidos para o território norte-

americano após a abolição, sendo apenas 6.100 desses transportados diretamente 

da África. A maior parte de cativos trazidos para os Estados Unidos vieram de outras 

partes das Américas. Os atos abolindo o tráfico na Inglaterra e nos [Estados Unidos] 

em 1807, portanto, tornavam ilegais as atividades dos principais abastecedores de 

escravos para Cuba e Estados Unidos. O resultado no último foi a emergência de um 

tráfico interno carregando escravos de áreas mais antigas, como Virginia e Maryland, 

para territórios à oeste, engajados na produção de algodão.  

MARQUES, Leonardo. A participação norte-americana no tráfico transatlântico de escravos para os Estados Unidos,  

Cuba e Brasil. In: História: Questões & Debates, Curitiba, n. 52, p. 91-117, jan./jun. 2010. Editora UFPR p. 104.  

Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/historia/article/download/24111/16137>. Acesso em: 1º ago. 2018. 

De acordo com o texto e seus estudos sobre o assunto, podemos afirmar que nos Estados Unidos 
o fim do tráfico atlântico de escravos: 

a) significou o fim da escravidão, pois não havia mais mão de obra escrava. 

b) permitiu que os negros fossem bem remunerados nos trabalhos nas lavouras. 

c) Aumentou o número de cativos, pois houve tráfico ilegal e estímulo à formação de família 

escrava e crescimento vegetativo dessa população. 

d) representou a diminuição da mão de obra escrava, já que só houve tráfico entre os estados, 

sem reposição pelo tráfico atlântico. 

 

10. Sobre as tensões ocorridas nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão, podemos dizer que: 

a) Com o fim da Guerra civil americana e a libertação dos escravos, os negros criaram grupos, 

como a Ku Klux Klan, para perseguir aqueles que os haviam escravizado.  

b) Com o fim da Guerra civil surgiu a Ku Klux Klan, organização racista que reunia homens 

brancos com a intenção de humilhar, agredir e até assassinar negros.  

c) Os membros da Ku Klux Klan eram a favor do fim da escravidão, mas não aceitavam que os 

negros fossem inseridos na sociedade americana. 

d) A Ku Klux Klan era uma organização racista, criada após a Guerra de Secessão, mas que foi 

extinta poucos anos depois pelos próprios membros. 

https://revistas.ufpr.br/historia/article/download/24111/16137

