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 Exercícios Construção do Estado Brasileiro 
(1808-1831) 
 
1. (ENEM 2010) Leia o texto: “Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará 
virem: que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as 
manufaturas e a indústria, sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este 
respeito no Estado do Brasil”.   
(Alvará de liberdade para as indústrias (1º de Abril de 1808). In: Bonavides, P.; Amaral, R. Textos 

políticos da História do Brasil. Vol. 1. Brasília: Senado Federal, 2002 (adaptado).  
 
O projeto industrializante de D. João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que 
características desse período explicam esse fato? 

a) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas 
portuguesas. 

b) A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes 
de comércio.  

c) A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real 
portuguesa.  

d) O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no 
comércio internacional.  

e) O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias 
portuguesas.  

 
 
2. (Enem) Constituição de 1824: "Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização 
política, e é delegado privativamente ao Imperador. (...) para que incessantemente vele sobre a 
manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos demais poderes políticos (...) 
dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado." Frei 
Caneca: "O Poder Moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da 
nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode 
dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de 
seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador."  

(Voto sobre o juramento do projeto de Constituição) 
 
Para Frei Caneca, o Poder Moderador definido pela Constituição outorgada pelo Imperador em 
1824 era: 

a) Adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram 
escolhidos pelo Imperador. 

b) Eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da 
sociedade nas duas esferas do poder legislativo. 

c) Arbitrário, porque permitia ao Imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder 
representativo da sociedade. 

d) Neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os 
deputados representantes da Nação. 

e) Capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da 
representação política. 
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3. (Enem) Após a Independência, integramo-nos como exportadores de produtos primários à 
divisão internacional do trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se 
na produção, com braço escravo importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a 
América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos uns oitenta 
anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender de 
produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de 
produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora. 
Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida 
"civilizado", marca que distinguia as classes cultas e "naturalmente" dominantes do povaréu 
primitivo e miserável. (...) E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a construção 
de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicações.  

Paul Singer. Evolução da economia e vinculação internacional. In: I. Sachs; J. Willheim; P. S. 
Pinheiro (Orgs.). "Brasil: um século de transformações". São Paulo: Cia. das Letras, 2001, p. 80.  

 
Levando-se em consideração as afirmações anteriores, relativas à estrutura econômica do Brasil 
por ocasião da independência política (1822), é correto afirmar que o país: 

a) Se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial. 
b) Extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção no 

trabalho livre.  
c) Se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização 

em relação a outros países. 
d) Se tornou dependente do capital estrangeiro, que foi introduzido no país sem trazer ganhos 

para a infraestrutura de serviços urbanos.  
e) Teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários 

setores produtivos. 
 
 
4. (Enem) Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais: 
I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se compreendem os casados, e Oficiais 
Militares que forem maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados e Clérigos de Ordens 
Sacras.  
IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade claustral.  
V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou 
empregos.  
Constituição Política do Império do Brasil (1824). Disponível em: https://legislação.planalto.gov.br. 

Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado).   
   
A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A 
Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos “cidadãos brasileiros” com o objetivo de 
garantir:  

a) O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira.  
b) A ampliação do direito de voto para maioria dos brasileiros nascidos livres. 
c) A concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro.  
d) O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes.  
e) A diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. 

 
 

https://legislação.planalto.gov.br/
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5. (Uece) Com a vinda da família Real portuguesa para o Brasil (1808), muitas mudanças se 
verificaram na estrutura da capital, Rio de Janeiro. Sobre estes melhoramentos, pode-se afirmar 
corretamente que: 

a) Além da Abertura dos Portos e do incentivo às atividades industriais, muitos equipamentos 
urbanos foram criados, como o Jardim Botânico e o Banco do Brasil. 

b) A vida na cidade mudou completamente, com sua total remodelação baseada nos moldes 
da reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1777, destacando-se o sistema de esgotos 

c) Os melhoramentos se limitaram às reformas nas casas que iriam abrigar os membros da 
Corte, nada alterando na vida de uma cidade colonial. 

d) A situação sanitária na cidade melhorou bastante, o que ocasionou o fim das epidemias 
que periodicamente aconteciam. 

 
 
6. (Enem-2014) A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o 
governo da Metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo 
português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil 
atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. 
NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L F. (Orq.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia, das 

Letras, 1997. 
 
Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América portuguesa por 
terem: 

a) Incentivado o clamor popular por liberdade. 
b) Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. 
c) Motivado as revoltas escravas contra a elite colonial. 
d) Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. 
e) Provocado os movimentos separatistas das províncias. 

 
 
7.  Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário 
“Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei de Portugal, a quem vós, após 
uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer 
descaradamente escravizar-vos. Que desaforo atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso 
pensara esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, por descender 
da casa de Bragança na Europa, de quem já fomos independentes de fato e de direito? Não há 
delírio igual (...).”  

(BRANDÃO, Ulysses de Carvalho. A Confederação do Equador, Pernambuco: Publicações 
Oficiais, 1924) 

 
A causa da Confederação do Equador foi a: 

a) Extinção do Poder Legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo Poder 
Moderador; 

b) Mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito 
de se candidatar ao Parlamento, o que só era possível aos portugueses; 

c) Atitude absolutista de D. Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma 
Constituição que conferia amplos poderes ao imperador; 
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d) Liberação do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais, por pressão do 

grupo português, que já não detinha o controle das grandes fazendas e da produção do 
açúcar; 

e) Restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e 
aumento dos tributos contidos na Carta Constitucional. 
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