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1. Sobre a crise do sistema colonial, afirma-se que "rigorosamente os eventos de 1789 e de 1798 configuram 
sedições na medida em que nestes se tratava de deliberada e organizada vontade de subverter a ordem 
pública e os padrões de organização do Estado". (István Jacsó, A sedução da liberdade. ln HISTÓRIA DA 
VIDA PRIVADA.) 

 a) Nomeie os eventos referidos.  

b) Dê uma diferença essencial entre eles. 
 

2. (Fuvest) Nos movimentos denominados INCONFIDÊNCIA MINEIRA, de 1789, CONJURAÇÃO BAIANA, de 
1798, e REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA, de 1817, identifique:  

a) os setores sociais neles envolvidos.  

b) os objetivos políticos que possuíam em comum. 
 
3. As rebeliões coloniais do século XVIII expressam as contradições do Antigo Sistema Colonial. Dentre elas, 
a Inconfidência Mineira. Explique o que era questionado por esse movimento. Qual a sua importância 
política? 
 
4. (Unirio) "Embora seja evidente a influência das idéias liberais européias nos movimentos ocorridos no país 
desde os fins do século XVIII, não se deve superestimar sua importância. Analisando-se os movimentos de 
1789 (Inconfidência Mineira), 1798 (Conjuração Baiana), (...) percebe-se logo (...) No Brasil as idéias liberais 
teriam um significado mais restrito, não se apoiariam nas mesmas bases sociais, nem teriam exatamente a 
mesma função."  

(COSTA, Emília Viotti da, "Da monarquia à república: momentos decisivos". São Paulo, Livrarias Ciência 
Humanas, 1979, pp.27-29)  

a) Em termos das influências de modelos externos, qual a diferença que se pode estabelecer entre a 
Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana?  

b) Por que, segundo a autora, o liberalismo no Brasil teve um caráter limitado? 
 

5. Qual o contexto social e econômico em que a Conjuração Baiana foi deflagrada? 
 
6. Indique quais desses acontecimentos inspiraram a Conjuração Baiana. 
a) A Viradeira, em Portugal. 
b) A Independência do Haiti. 
c) A expulsão dos holandeses do Brasil. 
d) A União Ibérica. 
e) A Revolução Mexicana. 
 


