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1. Leia a lista de verbetes abaixo. 

Revolução: qualquer tipo de transformação social que utiliza meios radicais. 

Insurreição: oposição ou reação vigorosa. 

Conjuração: reunião, associação ou grupo secreto e clandestino que articula a 

queda ou deposição de governo […]. 

Revolta: manifestação coletiva de rebeldia, armada ou não, contra qualquer 

autoridade ou a ordem estabelecida […]. 

Inconfidência: falta de lealdade ou de fidelidade, geralmente para com um 

governante ou o Estado. 

Verbetes disponíveis em: <https://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em: 27 set. 2018. (Grifo nosso.) 

Utilizando as definições acima, explique por que a Conjuração/Inconfidência Mineira, Conjuração 
Baiana/Revolta dos Alfaiates e a Revolução/Insurreição Pernambucana são assim chamadas. 
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2. Leia o texto abaixo. 

Receosas dos efeitos sobre a economia e ressentidas com o aumento de tributos, 
oito das 13 colônias enviaram petições respeitosas ao rei contra a Lei do Açúcar. A lei 
inspirou também protestos locais, como boicotes aos produtos importados.  

DRIVER, Stephanie Schwartz. A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. p. 12.  

Explique o que era a lei apresentada no texto e a relevância dela no contexto da independência 
das Trezes Colônias norte-americanas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leia o trecho a seguir. 

Animai-vos povo bahiense que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade; 

o tempo em que todos seremos irmãos; o tempo em que todos seremos iguais. 

NASSER, Roberto. Conjuração Baiana faz 200 anos. Folha de S.Paulo. São Paulo, 7 jan. 1999.  

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fovest/fo07019908.htm>. Acesso em: 27 set. 2018.  

A frase acima, presente em panfletos e cartazes da Conjuração Baiana e, de forma similar, nos 
processos da independência do Haiti, demonstra a influência da ideologia iluminista nos  
movimentos. Explique como é possível perceber a influência do Iluminismo na frase e indique 
como esse movimento influenciou a Conjuração Baiana e a independência do Haiti. 
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4. Observe atentamente a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

A Coroação do imperador dom Pedro I do Brasil em 1822. Óleo sobre tela de Jean-Baptiste Debret, 1822. 

Explique o significado da obra acima quando relacionada às independências dos países hispânicos 
na América Latina. 

 

 

 

 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Jean-Baptiste_Debret
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5. Observe o quadro abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Índios soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos. 

Gravura de Jean-Baptiste Debret, século XIX. 

Indique como a pintura acima se relaciona às “guerras justas” retomadas por dom João VI. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Debret
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6. Leia o texto abaixo. 

Nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América, […] em 

nome e por autoridade do bom povo destas colónias, publicamos e declaramos  

solenemente: que estas colónias unidas são e de direito têm de ser estados livres e 

independentes; que estão desobrigados de qualquer vassalagem para com a Coroa 

Britânica, e que todo vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar 

totalmente dissolvido […]. 

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América.  

Disponível em: <www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html>. Acesso em: 27 set. 2018. 

De acordo com o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ser um Estado 
significa ser: 

a) dependente e honesto, o que significa ser uma instituição política na qual um governo é 

subordinado aos Estados-membros e exerce sua autoridade sobre um território. 

b) desobediente, o que significa ser uma instituição política na qual um governo é livre dos 

Estados-membros e exerce sua autoridade sobre qualquer um. 

c) livre e independente, o que significa ser uma instituição política na qual um governo é 

soberano e exerce sua autoridade sobre um povo em determinando território. 

d) justo e honesto, o que significa ser uma instituição política na qual um governo é bondoso para 

os Estados-membros e não exerce sua autoridade sobre ninguém. 

 

  

http://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html
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7. Observe os retratos abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Padre Miguel Hidalgo. Autoria 

desconhecida, sem data. 

Padre José Morelos. Autoria 

desconhecida, século XIX. 

General Agostinho de Itúrbide. 

Autoria desconhecida, sem data. 

A quais grupos sociais as lideranças da independência mexicana acima representadas pertenciam 
respectivamente? 

a) Camadas populares, camadas populares, elite.  

b) Elite, elite, camadas populares. 

c) Elite, camadas médias, camadas médias. 

d) Camadas médias, elite, camadas populares. 
 

8. Leia o trecho abaixo. 

A República da Grã-Colômbia foi um país que existiu na América do Sul, entre 

1819 e 1831. Sua história remonta ao antigo sonho de Simón Bolívar […]. 

É criada a República da Grã-Colômbia. Jornal Opinião e Notícia. 17 jan. 2017.  

Disponível em: <http://opiniaoenoticia.com.br/nesta-data/e-criada-a-republica-da-gra-colombia/>. Acesso em: 27 set. 2018. 

Marque a alternativa que condiz com o ideal de Bolívar citado no trecho: 

a) Separar as repúblicas hispano-americanas formando diversas unidades federativas nos antigos 
territórios coloniais espanhóis. 

b) Integrar as repúblicas hispano-americanas, formando uma grande nação nos antigos 
territórios coloniais espanhóis. 

c) Separar e cortar as alianças das repúblicas hispano-americanas, formando várias nações 
diferentes nos antigos territórios coloniais espanhóis. 

d) Desunir as repúblicas e monarquias hispano-americanas, formando alguns países grandes e 
outros pequenos diferentes nos antigos territórios coloniais espanhóis. 
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9. Leia o trecho abaixo. 

[…] a Assembleia Nacional, na França, havia declarado todos os homens livres 

e iguais. Não tardou muito para que as ideias da filosofia do Iluminismo se espalhassem 

pela ilha. Quando os senhores de engenho brancos deixaram de honrar as promessas 

feitas pela Declaração dos Direitos do Homem, rebeliões de escravos ocorreram em 

todo o Norte. […] O Haiti tornou-se a segunda república independente de todo o 

hemisfério ocidental. 

TOUSSAINT LOUVERTURE, François-Dominique. Geledés, 7 maio 2009.  

Disponível em: <www.geledes.org.br/francois-dominique-toussaint-louverture/>. Acesso em: 27 set. 2018. 

Marque a alternativa que melhor completa a frase: 

O trecho citado explica a influência da _____________ na _____________. 

a) Revolução Francesa/Revolução de São Domingo 

b) Revolução Pernambucana/Conjuração Mineira 

c) Revolução Francesa/Inconfidência Mineira 

d) Revolução Baiana/Revolução de São Domingo 
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10. Observe as imagens abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Retrato de dom João VI. Óleo sobre  

tela de Jean-Baptiste Debret, 1817. 

Entrada da baía e da cidade do Rio a partir do terraço  

do Convento de Santo Antônio. Óleo sobre tela de  

Nicolas-Antoine Taunay, 1817. 

Os pintores das obras acima, de acordo com as legendas, vieram ao Brasil no mesmo período e 
foram contratados pelo monarca durante a: 

a) Missão Portuguesa 

b) Missão Francesa 

c) Missão Artística 

d) Missão Cultural 


