1. (Uece 2014) O período historicamente conhecido como Período Regencial foi caracterizado
a) por rebeliões populares cujas ações exigiam o retorno da antiga realidade social com a volta
de Pedro I ao poder.
b) pela promoção política e pela ascensão social dos setores menos favorecidos
proporcionadas pelos regentes.
c) por um conjunto de rebeliões populares que clamavam pelo estabelecimento da republica e
pelo final da escravidão.
d) pela convulsão política que desencadeou varias rebeliões que questionavam as estruturas
estabelecidas.
2. (Uem-pas 2014) Sobre a história do Brasil no período imperial, assinale o que for correto.
01) O período regencial foi caracterizado por grande instabilidade política, por rebeliões e por
movimentos separatistas nas províncias. Normalmente, as revoltas derivaram de conflitos
de ideias entre setores da elite sobre o funcionamento do Estado, mas a Revolta dos
Malês, na Bahia, em 1835, tinha forte conteúdo social, já que envolveu grande número de
escravos. Essa revolta recebeu esse nome porque foi liderada por escravos africanos de
religião islâmica, chamados malês.
02) Quando a independência do Brasil foi proclamada, em 1822, a maior parte do território do
atual estado do Paraná integrava a então Capitania e, depois, Província de São Paulo.
04) A Constituição de 1824 instituiu um regime político baseado nas seguintes características:
monarquia eletiva, divisão entre três poderes (Legislativo, Executivo e Moderador),
separação entre Igreja e Estado, controle da imprensa por meio da Mesa de Consciência e
Ordens.
08) Em 1840, houve o chamado golpe da maioridade, por meio do qual o imperador Pedro II
instituiu o recrutamento militar obrigatório dos jovens que completassem 21 anos de idade.
Apenas os escravos estavam isentos dessa obrigatoriedade.
16) Embora as ideias republicanas estivessem presentes no Brasil desde o fim do período
colonial, o movimento republicano que pôs fim à experiência da monarquia ganhou corpo
nas duas décadas que precederam à Proclamação da República. Entre os fatos mais
representativos da organização desse movimento, podem ser destacados o lançamento do
Manifesto Republicano, em 1870, e a realização, em 1873, da convenção de fundação do
Partido Republicano Paulista.
3. (G1 - col.naval 2014) Sobre a Guarda Nacional, é correto afirmar que:
a) foi criada logo após o início da Guerra do Paraguai e complementou o efetivo brasileiro,
destacando-se na batalha do Curupaiti.
b) era um corpo de elite do Exército brasileiro, também conhecido como “Voluntários da Pátria”
e que se tornou famoso devido à repressão aos cabanos.
c) era uma força paramilitar, criada durante o Primeiro Reinado, e que teve uma importante
participação na consolidação da independência brasileira.
d) era formada por milícias civis, comandadas pelos grandes fazendeiros, e um de seus
objetivos era reprimir movimentos sociais que ameaçassem o governo e as elites.
e) foi criada pelo ministro da justiça Antonio Feijó e foi extinta durante o Segundo Reinado,
após participar de vários motins ocorridos no Rio de Janeiro.
4. (Uece 2014) No Brasil, o período que seguiu logo após a abdicação de D. Pedro I foi
marcado por um conjunto de crises. Observe o que é dito sobre o que ocorria nesse momento.
I. As diversas forças políticas lutavam pelo poder, e as reivindicações populares eram por
melhores condições de vida.
II. Os conflitos ocorridos representavam o protesto do povo contra a centralização do governo,
e eram marcados pela reivindicação por maior participação popular na vida política do País.
III. As convulsões populares do período exigiam o reforço das antigas realidades sociais, bem
como a submissão das forças políticas ao poder central.
Está correto o que se afirma somente em
a) II e III.
b) I.
c) I e II.
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d) III.
5. (Uel 2013) No contexto histórico das transformações ocorridas no século XIX, que
envolveram questões da identidade nacional e da política, no Brasil, após a abdicação de D.
Pedro I, ocorreu uma grave crise institucional. As tentativas de superação por meio das
Regências provocaram uma série de revoltas como a Sabinada (BA), a Balaiada (MA) e a
Cabanagem (PA).
A superação da crise, que coincidiu com o fim do período regencial, deveu-se à
a) antecipação da maioridade do príncipe herdeiro.
b) consolidação da Regência Una e Permanente.
c) formação e consolidação do Partido Republicano.
d) fundação das agremiações abolicionistas.
e) volta imediata de D. Pedro I às terras brasileiras.
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Gabarito:
Resposta
[D]

da

questão

1:

O período regencial foi marcado pela agitação política causada, principalmente, pela oposição
entre os partidos Liberal Moderado e Liberal Exaltado. Essa agitação, somada a outros fatores,
contribuiu para a eclosão de uma série de revoltas país afora, como a Balaiada, a Sabinada e a
Farroupilha.
Resposta
01 + 02 + 16 = 19.

da

questão

2:

[01] Verdadeiro. O Período Regencial, 1831-1840, pode ser considerado como o de maior
agitação social da História do Brasil devido as revoltas que ocorreram neste período como
a Balaiada, Sabinada, Farroupilha, Cabanagem, entre outras. A revolta dos Malês ocorreu
na Bahia liderada por negros muçulmanos contra escravidão e a imposição do catolicismo.
[02] Verdadeiro. O Paraná em 1822 era a quinta comarca que pertencia a São Paulo.
[04] Falso. A constituição de 1824 estabeleceu uma monarquia hereditária, quatro poderes
sendo o mais importante o quarto poder que era o moderador que concedia amplos
poderes ao imperador.
[08] Falso. O golpe liberal da maioridade consistiu no fim do Período Regencial e no início do
Segundo Reinado. Não tem relação com o recrutamento militar obrigatório.
[16] Verdadeiro. A ideia de República já estava presente na Inconfidência Mineira em 1789,
porém ganhou força no Segundo Reinado através do Manifesto Republicano que ocorreu no
Rio de Janeiro em 1870 e dos barões do café que fundaram o PRP, Partido Republicano
Paulista em 1873.
Resposta
[D]

da

questão

3:

O decreto de criação da Guarda Nacional estipulava que qualquer cidadão que tivesse entre 21
e 60 anos e gozasse de plenos direitos políticos deveria compor os quadros da Guarda, cuja
função era manter a ordem e a integridade nacional.
Resposta
[C]

da

questão

4:

A alternativa [C] é a única correta. O texto faz menção ao Período Regencial que ocorreu entre
1831 até 1840, um hiato entre o I Reinado (1822-1831) e o II Reinado (1840-1889). Trata-se de
um momento muito difícil para o Brasil, pois D. Pedro I abdicou ao trono e a elite agrária
brasileira começou a ocupar o poder formando o Estado Nacional brasileiro, no entanto havia
conflito pelo poder entre as elites. O povo tentou participar da vida pública e foi duramente
reprimido pela truculência das elites. As forças populares não reivindicavam o reforço das
antigas realidades sociais e, muito menos, a centralização do poder. Vale ressaltar que neste
cenário estava em vigor à constituição de 1824 que estabeleceu o voto censitário e, assim, não
permitia a cidadania aos mais humildes.
Resposta
[A]

da

questão

5:

[A] Correta. A crise regencial só foi resolvida após a Campanha da Maioridade, na qual o
príncipe herdeiro, Pedro de Alcântara, teve a autorização para assumir o trono, mesmo não
tendo a maioridade legal.
[B] Incorreta. A posse de Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II, pôs fim às crises do período
regencial e à ideia de regência.
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[C] Incorreta. A formação do partido Republicano ocorre em meados do século XIX e sua
consolidação, no final do século, não havendo aspirações republicanas formais no início do
Segundo Império.
[D] Incorreta. A fundação das agremiações abolicionistas se deu em meados do século XIX,
sobretudo após as limitações do tráfico negreiro pelos ingleses.
[E] Incorreta. D. Pedro I permaneceu em Portugal, sendo declarado Rei sob o Título de Dom
Pedro IV.
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