
História

01. A Constituição de 1824 tinha com características os princípios abaixo, com exceção:
a) Voto censitário;
b) Presença de quatro poderes;
c) Senado vitalício;
d) Religião católica como oficial do estado brasileiro;
e) República parlamentarista. 

02.  Como  elemento  comum  aos  vários  movimentos  insurrecionais  que  marcaram  o  período 
Regencial (1831 - 1840), destaca-se: 
a) A oposição ao regime monárquico;
b) A defesa do regime republicano;
c) O repúdio à escravidão; 
d) O confronto com o poder centralizado;
e) O boicote ao voto censitário. 

03. Em 1850 uma lei  proibiu  o  tráfico  internacional  de escravos para  o Brasil,  essa lei  ficou 
conhecida como: 
a) Lei Bill Aberdeen;
b) Lei do Ventre Livre;
c) Lei dos Sexagenários;
d) Lei Áurea;
e) Lei Eusébio de Queirós.

04. Entre a extinção do tráfico de escravos em 1850 e o impulso da imigração estrangeira, na 
sociedade brasileira ainda baseada na exploração servil. A agricultura cafeeira se serviu: 
a) De trabalhadores livres atraídos das regiões pastoris do Centro Oeste;
b) De escravos vindos do Norte, principalmente da região amazônica da borracha;
c) DA mão de obra indígena, vinda de aldeamentos de Mato Grosso;
d) De trabalhadores livres sulistas, que buscavam melhores salários; 
e) De escravos vindos do Nordeste, principalmente das áreas açucareiras. 

05. O chamado Darwinismo Social  ,  amplamente utilizado como ideologia de dominação ,  no 
século XIX, caracterizava-se: 
a) Pela concórdia universal entre povos de diferentes continentes;
b) Pela noção de domínio, supremacia e hierarquia racial;
c) Pelos tratados favoráveis aos povos colonizados;
d) Pelas concepções de unificação europeia e de paz armada;
e) Pela fundação de instituições destinadas a promover a paz. 

Gabarito
01. E
Comentário: O Brasil era uma monarquia hereditária. 

02. D
Comentário: A oposição Centralismo X Federalismo esteve presente nos confrontos regenciais.

03. E
Comentário: A lei que proibiu o tráfico internacional de escravos foi a Lei Eusébio de Queirós. 



04. E
Comentário: Foram os escravos vindos do Nordeste que ocuparam esse espaço. 

05. B
Comentário: O Darwinismo Social se baseava na tese da supremacia racial europeia  sobre as 
outras raças. 


