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I REINADO, CRISE E REGÊNCIA 2ª série – HISTÓRIA – PROF. MACEDO 

 
Lista 01 

Caros(as) alunos(as), 
 

Enquanto vocês seguem firmes nas leituras e nos estudos, preparei essa lista de exercícios a fim de 
complementação e reforço. No final, montei um gabarito com alguns comentários sobre cada questão.  

 

Um abraço (de longe) a todos, 
 

Prof. Macedo =D 
 
 

QUESTÃO 1 (IDECAN/IFPB) 
Quanto à primeira Constituição do Brasil, outorgada por D. Pedro I em 25 de março de 1824, é correto afirmar que  

A) apresentou como forma de governo a monarquia constitucional, parlamentar e representativa, em acordo com 
os princípios liberais, e tinha na Assembleia Geral os representantes da nação brasileira.  

B) constituiu um governo baseado em três poderes políticos, Legislativo, Judiciário e Moderador, sendo este 
último considerado “a chave de toda organização política”, sendo, portanto, exercido pelo próprio Imperador.  

C) definiu juridicamente a condição de cidadão, assegurando a inviolabilidade dos direitos civis e políticos a todos 
os homens maiores de 21 anos nascidos no Brasil, além de a todos os nascidos em Portugal que residissem 
no país por ocasião da Independência.  

D) estabeleceu um sistema eleitoral baseado em uma acepção de cidadania que não distinguia os detentores dos 
direitos civis dos que usufruíam direitos políticos, qualificando os eleitores unicamente com base no critério 
censitário.  

E) influenciada pela matriz teórica iluminista e apoiada no pensamento político de Benjamin Constant, resultou 
da tentativa de conciliar os princípios do liberalismo à manutenção da estrutura socioeconômica e da 
organização política do Estado monárquico e escravocrata que emergira da Independência. 

 
QUESTÃO 2 
O processo de formação do Estado brasileiro encontra várias possibilidades de leitura, dada a diversidade de projetos 
políticos existentes no Brasil, nas primeiras décadas do século XIX. Entre as conjunturas da independência (1822) e 
da abdicação (1831), o País conviveu com projetos diferentes de gestão política. Sobre as conjunturas mencionadas 
anteriormente e seus desdobramentos, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:  
I. (   ) Esse período é um dos menos conhecidos de nossa história, pois, para consolidar a independência, D. Pedro 

I proibiu a divulgação de notícias, sobretudo no exterior, e o ingresso de estrangeiros em solo brasileiro. 
II. (   ) O acordo em torno do príncipe D. Pedro foi uma decorrência do receio de que a independência se 

transfigurasse em aberta luta política entre os diversos segmentos da sociedade brasileira. A Monarquia era 
a garantia da ordem escravista. 

III. (   ) A crise que se instaurou no governo de D. Pedro I, entre outros fatos, teve como fato decisivo para a sua 
abdicação a Guerra da Cisplatina, território que se tornaria mais tarde o Uruguai. Derrotado, depois do 
conflito, D. Pedro I não resistiu, e assinou a carta de abdicação do trono em favor de seu filho Pedro de 
Alcântara ainda menino. 

IV. (   ) Ao proclamar a independência, o príncipe D. Pedro rompeu com a comunidade portuguesa, que insistia em 
ocupar cargos públicos. A direção política do País foi entregue aos homens aqui nascidos, condição essencial 
para ser considerado cidadão no novo império. 

V. (   ) Em 1831, as elites políticas brasileiras entraram em desacordo com o Imperador, que insistia em 
desconsiderar o legislativo, preocupando-se, excessivamente, em defender os interesses dinásticos de sua 
filha em Portugal, o que irritava as elites políticas locais. 

VI. (   ) Com a abdicação, iniciou-se um período de polarização política entre os grupos que defendiam a volta de D. 
Pedro, os chamados jurujubas, e os que defendiam o federalismo, a república e o fim do Poder Moderador, 
os caramurus e os saquaremas, iniciava-se, assim, o período regencial. 

 
QUESTÃO 3 (FUVEST) 
Sobre a Guarda Nacional, é correto afirmar que ela foi criada: 
a) pelo imperador, D. Pedro II, e era por ele diretamente comandada, razão pela qual tornou-se a principal força 

durante a guerra do Paraguai 
b) para atuar unicamente no Sul, a fim de assegurar a dominação do Império na Província da Cisplatina; 
c) segundo o modelo da Guarda Nacional Francesa, o que fez dela o braço armado de diversas rebeliões no período 

regencial e início do 2º Reinado; 
d) para substituir o exército extinto durante a menoridade, o qual era composto, em sua maioria por portugueses e 

ameaçava restaurar os laços coloniais; 
e) no período regencial como instrumento dos setores conservadores destinado a manter e restabelecer a ordem e 

a tranquilidade públicas. 
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QUESTÃO 4 (FUVEST) 
O sistema eleitoral adotado no Império brasileiro estabelecia o voto censitário. Esta afirmação significa que: 
a) o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais 
b) para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual 
c) as eleições eram efetuadas em dois turnos sucessivos 
d) o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres 
e) por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população. 
 
QUESTÃO 5 (UESC) 
Movimentos políticos e sociais colocaram em perigo a unidade territorial brasileira após a independência de 1822.  
Identifique dentre eles os que continham propostas federalistas; 
a) Malês e Confederação do Equador; 
b) Emboabas e mascates; 
c) Balaiada e Farroupilha 
d) Mascates e Malês; 
e) Confederação do Equador e Emboabas. 
 
QUESTÃO 6 (IFAL) 

 

No dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de D. Pedro I da viagem que fizera a 
Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros, descontentes com as atitudes do soberano e inconformados 
com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio é 
lembrado em nossa história como a “noite das garrafadas” e um dos motivos deflagradores da abdicação de D. Pedro 
I ao trono brasileiro. Dentre as atitudes do Imperador, que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos 
destacar  
a) o desejo de conduzir o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves e reestabelecer a condição de 

parceiro comercial da Inglaterra.  
b) seus relacionamentos extraconjugais e a criação do Projeto de Lei que poria fim à escravidão levando a economia 

brasileira ao colapso.  
c) a forte oposição à Constituição de 1824, o aumento de impostos a serem pagos pelos grandes latifundiários e as 

medidas protecionistas para proteger a indústria nacional.  
d) a vontade de abdicar do trono em favor de seu filho D. Pedro II, para em seguida, rumar a Portugal e reconquistar 

a Coroa Portuguesa em poder de seu irmão D. Miguel.  
e) o autoritarismo, a restrição à liberdade de imprensa, o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e a 

imposição da primeira Constituição.  
 
QUESTÃO 7 (UFSC)  
Sobre o Primeiro Reinado brasileiro (1822-1831), é CORRETO afirmar que 
01. o rápido crescimento econômico do país após a independência, baseado na consolidação do café como principal 

produto nacional de exportação, garantiu a estabilidade política que caracterizou o reinado de D. Pedro I. 
02. ao estabelecer o sufrágio censitário, a primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824, sustentava a tese 

liberal de que “todos os homens nascem livres e iguais”. 
04. a Confederação do Equador, que eclodiu no Nordeste em 1824, foi um movimento revolucionário de tendência 

liberal, separatista e republicana. 
08. a oposição interna contra D. Pedro I reduziu-se com a conquista da província Cisplatina, ocorrida após a guerra 

travada entre 1825 e e 1828 que resultou na separação da República da Banda Oriental do Uruguai. 
16. após a ruptura definitiva com Portugal em setembro de 1822, grupos políticos alinhados com a Corte portuguesa 

resistiram ao comando de D. Pedro I em algumas províncias do império. 
 
QUESTÃO 8 (UFRR) 

 
“ ...na cidade de Óbidos, em 11 de janeiro de 1854 [...] Raimunda, “24 anos de idade, crioula, bem retinta, um 

tanto baixa, bem figurada, muito humilde” [...] estava fugida com seu companheiro José Moisés, “de 26 anos de 
idade, cafuz bastante fornido do corpo, estatura regular, mal encarado, olhos pequenos, e fundos”. Os dois fugiram 
com a ajuda do forro Antônio Maranhoto, natural do Maranhão que [...antes] “foi marinheiro de embarcação de guerra” 
[...]. Em fevereiro de 1861, a escrava Benedita, “cafuza, natural de Óbidos, com falta de dentes na frente, cabelos 
cacheados, cheia de corpo, cara risonha” fugiu na companhia do soldado mulato Francisco Lima. Levou uma rede 
nova, um balaio e um baú de cedro contendo “um par de chinela, um fio de conta de ouro, uma camisa de chita 
amarela, uma saia de cambraia branca com três folhos e duas camisas brancas”. Em abril do mesmo ano, a escrava 
Maria, “crioula retinta, magra, alta, olhos e beiços grandes” fugiu com Hipólito, “crioulo bem retinto, barbado, falta 
de dentes na parte superior”. Maria e Hipólito fugiram pouco tempo depois do falecimento de seu senhor Antônio 
Guerra, diretor de índios no rio Madeira. 

A viúva pedia sua captura e ainda oferecia 100 mil réis de recompensa por cada escravo.” 
 

CAVALCANTI, Y.R.O; SAMPAIO, P.M. Histórias de Joaquinas, Mulheres, Escravidão e Liberdade (Brasil, Amazonas: séc.XIX). Revista Afro-Ásia, 46. 
p.97-120. Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/afro/n46/a03n46.pdf> 
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Durante o Período Regencial, a atuação política dos partidos Liberal e Conservador não impediu ocorrência de diversos 
conflitos, entre eles a Cabanagem, que envolveu a população civil, políticos influentes e as forças militares leais aos 
governos regenciais, entre 1835 e 1840. 
 
Sobre esse contexto pode-se afirmar, EXCETO: 
a) Fugas e deserções como as descritas no texto I demonstravam o descontentamento popular e a resistência aos 

serviços forçados, fatores que fomentaram a participação de mestiços e negros na Cabanagem; 
b) A exemplo do que aconteceu em Minas Gerais, o partido Conservador do Grão-Pará não aceitou a posse de D. 

Pedro I depois da independência e esse foi o estopim do conflito, que terminou sem derramamento de sangue; 
c) Os governos regenciais não eram considerados representativos dos interesses de fazendeiros e comerciantes do 

Norte, desejosos de maior participação política na organização do Império; 
d) Ribeirinhos, negros, índios, mestiços e brancos compuseram, em diferentes escalas, a enorme massa de mortos 

em consequência da Cabanagem; 
e) O Período Regencial trouxe mudanças na legislação que demonstram a limitada participação popular no governo, 

pois não abordavam problemas como saúde, habitação, educação, etc. e geraram grande instabilidade política 
no Império. 
 

QUESTÃO 9 
"O período das Regências teve início em 1831, com a saída de Pedro I, quando se verificaram agitações que 

se prolongariam até a Maioridade de seu filho Pedro II, alternando-se no poder diversos grupos e facções de variadas 
tendências político-ideológicas." 
 
Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil. Uma interpretação. São Paulo: Senac, 2008, p. 409. 
 
As Regências foram 
a) uma demonstração da fragilidade da soberania brasileira sobre seu território, que sofreu seguidas invasões de 

países vizinhos. 
b) um esforço de ampliação da participação política do povo, manifesto, por exemplo, na proliferação de agremiações 

e partidos políticos. 
c) uma fase de reorganização democrática, após os anos de absolutismo monárquico e de isolamento político dos 

governantes. 
d) um período de instabilidade política, expressa, por exemplo, na eclosão de movimentos rebeldes em várias partes 

do país. 
e) uma tentativa de ampliar a influência portuguesa no país e transformá-lo numa república federativa. 

 
QUESTÃO 10 (IRBr)  

O fragmento de texto acima remete a uma das mais duradouras guerras civis travadas no Brasil, a Farroupilha, 
ocorrida no Rio Grande do Sul, ao longo de uma década (1835-1845). Relativamente ao período conhecido como 
regencial, que se estende da abdicação de Pedro I (1831) ao Golpe da Maioridade (1840), assinale a opção correta. 
a) Acusado de montar um ministério que atendia exclusivamente aos interesses das elites locais, D. Pedro I perdeu 

o apoio da influente comunidade lusa no Brasil, o que fomentou clima de insegurança que tornou insustentável a 
manutenção do seu governo. 

b) A Constituição do Império (1824) foi modificada em aspectos essenciais poucos anos depois de iniciada a fase 
regencial, e o Ato Adicional de 1834 interrompeu a descentralização político-administrativa que se iniciava: as 
províncias, que deixaram de contar com assembleias legislativas, perderam a prerrogativa de elaborar suas 
próprias leis. 

c) No período regencial, além da Farroupilha, outros movimentos armados eclodiram no Brasil: no Grão-Pará, a 
Cabanagem; no Maranhão e no Piauí, a Balaiada; na Bahia, a Sabinada e a revolta dos Malês, esta referente a 
uma insurreição escrava planejada por africanos muçulmanos. 

d) A Noite das Garrafadas, episódio em que portugueses atacaram, no Rio de Janeiro, um grupo de brasileiros que 
prestava homenagem a D. Pedro I, culminou no assassinato de Líbero Badaró, jornalista que se tornara famoso 
pelos artigos que publicava em apoio ao imperador e em defesa da luta intransigente para a expulsão dos 
portugueses do Brasil. 

e) Na raiz da Guerra Farroupilha encontra-se a forte influência republicana dos países fronteiriços sobre estancieiros 
e charqueadores do Rio Grande do Sul, os quais, visando à expansão de seus negócios, exigiram do governo 
imperial a proibição da entrada, no mercado brasileiro, da carne salgada produzida no Uruguai e na Argentina. 


