
 
 

 

História do Brasil 

Segundo Reinado 

• Golpe da maioridade(1840); 

• Política interna; 

 

• Conciliação (1840-1850) 

• Consolidação(1850-1870) 

• Crise(1870-1889) 

 

 

• Linhas políticas; 

• Liberais e Conservadores; 

 

 

• Política Externa; 

• A Questão Chistie(1863-1865); 

• Guerra do Paraguai(1865-1870); 

 

• Economia; 

• Café (segunda metade do XIX); 

• Era Mauá(1850-1870); 

 

• Sociedade; 

• Revolta Praieira(1842); 

• Imigração Europeia (1820 ao séc XX); 

• Movimento abolicionista; 

 

• Crise do Império;  

• Questões: Militar, Religiosa, Republicana e abolicionista; 

Proclamação da República (1889). 

 

 

 

 

 

 

 

Pré CFO 
Prof. Danilo 

HISTÓRIA PARTE II 



QUESTÃO 01 (ENEM – 2013) 

                                     
As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro II, procuram 

transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois 

monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem 

evoca é, respectivamente: 

a) Habilidade militar — riqueza pessoal. 

b) Liderança popular — estabilidade política. 

c) Instabilidade econômica — herança europeia. 

d) Isolamento político — centralização do poder. 

e) Nacionalismo exacerbado — inovação administrativa.  
 

QUESTÃO 02 FGV 2014 - Somente a partir de 1850 vai se 

observar um maior dinamismo no desenvolvimento econômico 

do país em geral e de suas manufaturas, em particular. O 

crescimento do número de empresas industriais se faria com 

relativa rapidez. Mas o que provocaria essas mudanças?  
(Sonia Mendonça, A industrialização brasileira. p. 12) 

É correto responder à indagação afirmando que: 

a) a Câmara dos Deputados aprovou medidas restritivas às 

importações, como a proibição da entrada de mercadorias 

similares as já produzidas no país, e também criou a 

primeira política industrial brasileira. 

b) houve a importante contribuição do fim do tráfico de 

escravos para o Brasil, que possibilitou a disponibilidade de 

capitais, além dos efeitos duradouros da agricultura, 

especialmente do café. 

c) a nacionalização do subsolo brasileiro, presente na 

Constituição imperial, impulsionou os investimentos 

privados na exploração mineral, conjuntamente com os 

incentivos governamentais na criação de estaleiros. 

d) ocorreu uma rápida modernização dos grandes engenhos de 

açúcar do Nordeste em função dos financiamentos ingleses 

e, em 1851, fundou-se um banco estatal de 

desenvolvimento. 

e) acertou-se com a Inglaterra a renovação dos Tratados de 

1827, que ofereciam tarifas privilegiadas aos ingleses e 

estes, em contrapartida, proporcionavam transferência de 

tecnologia industrial. 

QUESTÃO 03 (ENEM – 2016) 

 
“Precauções que aconselhamos à Sua Alteza, o Sr. Conde D’Eu, 

quando tiver de visitar escolas. Se Sua Alteza imitasse o seu 

augusto sogro, Dom Pedro II, não teria nunca Ocasião de 

contestar fatos históricos”. 
 

AGOSTINI, A. Revista Ilustrada, n. 309, 29 jul. 1882 (adaptado). 

Segundo a charge, os últimos anos da Monarquia foram 

marcados por: 

a) debates promovidos em espaços públicos, contando com a 

presença da família real. 

b) atividades intensas realizadas pelo Conde D’Eu, numa 

tentativa de salvar o regime monárquico. 

c) revoltas populares em escolas, com o intuito de destituir o 

monarca do poder e coroar o seu genro. 

d) críticas oriundas principalmente da imprensa, colocando em 

dúvida a continuidade do regime político. 

e) dúvidas em torno da validade das medidas tomadas pelo 

imperador, fazendo com que o Conde D’Eu assumisse o 

governo. 
 

QUESTÃO 04 (ENEM)  

Texto 1 
 Substitui-se então uma história crítica, profunda, por uma crônica 

de detalhes onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados 

encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar 

brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república 

que já se viu na América Latina, a do Paraguai. 
 

CHIAVENATTO, J. J. Genocídio americano: A Guerra doParaguai. São Paulo: 

Brasiliense, 1979 (adaptado). 

 

Texto 2 
O imperialismo inglês, “destruindo o Paraguai, mantém o status quo 

na América Meridional, impedindo a ascensão do seu único Estado 

economicamente livre”. Essa teoria conspiratória vai contra a 

realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo essa 

teoria tem alguma repercussão. 
 

(DORATIOTO. F. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: 
Cia. das Letras, 2002 (adaptado). 

 

Uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas 

estão refletindo sobre 

a) a carência de fontes para a pesquisa sobre os reais motivos 

dessa Guerra. 

b) o caráter positivista das diferentes versões sobre essa Guerra. 

c) o resultado das intervenções britânicas nos cenários de 

batalha. 

d) a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os 

motivos dessa Guerra. 

e) o nível de crueldade das ações do exército brasileiro e 

argentino durante o conflito. 

 

QUESTÃO 05 (Enem)  

Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm 

de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há 

pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As 

fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o 

menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se 

supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, 

posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar 

alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? 
 

Resposta de Manuel Felizardo de Souza e Mello, diretor geral das Terras Públicas,ao 

Senador Vergueiro. In: ALENCASTRO, L.F. (Org.) História da vida privada no Brasil. 
São Paulo:Cia das Letras, 1998 (adaptado). 

 

O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império 

refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que 

confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de: 

a) Fomentar ações públicas para ocupação das terras do interior. 

b) Adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra 

estrangeira. 

c) Definir uma política de subsídio governamental para o 

fomento da imigração. 



d) Regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para 

sobrevivência das fazendas. 

e) Financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo 

da agricultura de subsistência 
 

QUESTÃO 06 (ENEM - Segunda aplicação – 2017) 

O movimento abolicionista, que levou à libertação dos 

escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, foi a primeira 

campanha de dimensões nacionais com participação popular. 

Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma 

tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a 

Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes 

sociais, carregou multidões a comícios e manifestações 

públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e 

sociais que até então vigoravam no país. 
 

GOMES, L.1889. São Paulo: Globo, 2013 (adaptado). 
 

O movimento social citado teve como seu principal veículo de 

propagação o(a) 

a) imprensa escrita. 

b) oficialato militar. 

c) corte palaciana. 

d) clero católico. 

e) câmara de representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhe o CMT-V nas mídias 

sociais e assista aos vídeos com as 

resoluções e comentários das 

questões desse caderno em nosso 

canal no YouTube! 

 

Site oficial: 
https://www.colegiomilitartimon.com.br/ 

 

 

 

 
@colegiomilitartiradentesv 

 

https://www.instagram.com/colegio 

militartiradentesv/ 
 

 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UC

SltY7o AJHM4UXLRrGGJYBw 
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