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1. Sob qualquer aspecto, este [a Revolução Industrial] foi provavelmente o mais importante 
acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. 
E foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isto não foi acidental. 

(Eric Hobsbawm. A era das revoluções: 1789-1848, 1986.) 
 
Aponte dois fatores que justifiquem a importância dada pelo texto à Revolução Industrial e indique 
dois motivos do pioneirismo britânico. 
 
 
2. A transformação do Rio de Janeiro em corte real começou apenas dois meses antes da 
chegada do príncipe regente, quando notícias do exílio real – tão “agradáveis” quanto 
“chocantes”, cheias de “sustos e alegrias” – foram recebidas. Entretanto, como descobriram os 
residentes da cidade, os preparativos iniciais para acomodar Dom João e os exilados marcaram 
apenas o começo da transformação do Rio de Janeiro em corte real, pois o projeto de construir 
uma “nova cidade” e capital imperial perdurou por todo o reinado brasileiro do príncipe regente. 
Construir uma corte real significava construir uma cidade ideal; uma cidade na qual tanto a 
arquitetura mundana como a monumental, juntamente com as práticas sociais e culturais dos 
seus residentes, projetassem uma imagem inequivocamente poderosa e virtuosa da autoridade e 
do governo reais. 

(Kirsten Schultz. Versalhes tropical, 2008. Adaptado.) 
 
Explique o principal motivo da transferência da Corte portuguesa para o Brasil, em 1808, e indique 
duas mudanças importantes por que o Rio de Janeiro passou para receber e abrigar a família 
real. 
 
 
3. É particularmente no Oeste da província de São Paulo – o Oeste de 1840, não o de 1940 – que 
os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária 
estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do 
“engenho” de açúcar. 

(Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, 1987.) 
 
Cite duas semelhanças e duas diferenças significativas entre a exploração agrária cafeeira no 
Oeste paulista do século XIX e a que predominou na lavoura canavieira no Nordeste colonial. 
 
 
4. A chamada “abertura política”, do final da década de 1970 e início da década de 1980, foi um 
fator importante, ao lado de outros, para o encerramento do regime militar e para a 
redemocratização brasileira. Caracterize essa “abertura”, citando dois exemplos de ocorrências 
relacionadas a ela. 


