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1) No século XVIII setores da elite brasileira passaram a questionar o sistema de dominação
colonialista de Portugal, em um processo que ficou conhecido como "Crise do antigo sistema
colonial". Cite dois motivos para essa crise.

2) Em 1798 ocorreu em Salvador(BA) uma rebelião colonial, a Conjuração Baiana. Cite três
propostas do projeto político desta rebelião.

3) É correto se afirmar que a administração do Marquês de Pombal em Portugal intensificou a crise
do sistema colonial no Brasil ? Justifique.

4) Explique o contexto histórico que motivou a transferência da Família real portuguesa para o
Brasil em 1808.

5) Diga como o decreto de "abertura dos portos" (1808) alterou a dinâmica da economia brasileira.

6) Em agosto de 1820 ocorreu a "Revolução Liberal do Porto" em Portugal. Diga como esse episódio
fez com que D.Pedro fosse nomeado como "príncipe regente" do Brasil.

7) Quando ocorreu o episódio da declaração de independência do Brasil em 1822, nenhum país da
Europa reconheceu diplomaticamente o governo de D.Pedro I. Explique por que os europeus
tiveram essa atitude.

8) A primeira guerra em que o Brasil se envolveu foi a "Guerra da Cisplatina", que aconteceu entre
1825 e 1828. Diga qual foi a principal causa desse conflito.

9) Em abril de 1831 o imperador D.Pedro I abdicou ao trono do Brasil, após um longo período de
desgaste político. Cite duas situações que causaram esse desgaste.

10) Em 1847 ocorreu uma importante modificação na Constituição Brasileira, com a adoção do
"parlamentarismo às avessas". No entanto, esse parlamentarismo tinha várias diferenças em
relação ao parlamentarismo que era adotado na Inglaterra. Cite duas diferenças entre um e
outro.

11) Diga o que foi a "Era Mauá" e como a expansão da cafeicultura a favoreceu.

12) Em 1863 o governo brasileiro rompeu relações com a Inglaterra, em um caso que ficou conhecido
como a "Questão Christie", que foi causada por dois problemas que ocorreram com ingleses aqui
no Brasil. Que problemas foram esses?

13) A decretação da "Lei Eusébio de Queiroz" em 1850 provocou um problema de escassez de mãode-obra em algumas regiões que produziam café. Quais foram as soluções que os fazendeiros
dessas regiões adotaram para esse problema?

14) É correto afirmar que a "Guerra do Paraguai" contribuiu para fortalecer o movimento
abolicionista? Justifique.

15) Uma das explicações para a participação dos militares nas articulações que resultaram na
proclamação da República, foi um sentimento de insatisfação deles com o governo imperial, que vinha
desde o final da "Guerra do Paraguai". Diga o que causou essa insatisfação.

