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

 
Resoluções 

 
1. E – A constituição imperial é reflexo da natureza do processo de independência do Brasil.  Conduzido pelas elites 

com o objetivo de edificar uma nação unida sob a coroa de Pedro no Rio de Janeiro, o Império nasceu sob uma 
roupagem liberal, mas com uma essência conservadora, alicerçado justamente numa base política e econômica 
latifundiária, escravista e aristocrática. O modelo monárquico representava estabilidade e exorcizava os 
fantasmas republicanos que insistiam em se fazer presentes no Brasil.  

2. FVFFVF – A alternativa I está errada porque a partir da independência, a quantidade de fontes produzidas sobre 
a história do Brasil aumentou consideravelmente. A III está errada porque a Guerra da Cisplatina não precipitou 
a abdicação do imperador, apenas contribuiu para sua consumação. A IV, por sua vez, está errada porque Pedro, 
contrariando as elites brasileiras, sempre insistiu em manter um vínculo forte e próximo com os portugueses 
mesmo em assuntos de administração política do Império. Por fim, a alternativa VI está errada pois a cizânia 
política da Regência não estava dada da forma descrita. Não havia facções políticas que, abertamente defendiam, 
nessa época, a instalação de uma República.  

3. E – A guarda nacional foi criada durante o Período Regencial para servir como uma milícia que colocasse ordem 
no país.  

4. B - O critério adotado pela Constituição de 1824 era o censitário, um corte de renda como parâmetro para 
participação política.  

5. C – Os únicos movimentos que tinham tal inclinação eram a Balaiada e a Farroupilha. Ademais, as outras opções 
citam movimentos que aconteceram na época da colonização.  

6. E – Todas as outras alternativas trazem fatos que não se coadunam com a crise do I Reinado.  

7. 04 + 16 – Não houve grande crescimento econômico durante o I Reinado; a constituição imperial consagrava a 
escravidão e a distinção entre cidadãos livres e libertos, logo não havia o primado do liberalismo como sugerido 
pela questão e, por fim, d. Pedro I perdeu a Guerra da Cisplatina.  

8. B – Minas Gerais, assim como São Paulo e Rio de Janeiro, foram províncias que aceitaram a independência do 
Brasil e a autoridade de Pedro I logo de imediato.  

9. D – As regências foram marcadas por guerras civis simultâneas espalhadas pelo Brasil, caracterizando uma 
instabilidade.  

10. C – A alternativa elenca corretamente os conflitos ocorridos durante a Regência, ao passo que as outras alteram 
e confundem fatos e informações. Na letra A, o correto seria que Pedro sempre manteve proximidade com as 
elites e grupos portugueses; na letra B, o correto seria que o Ato Adicional promoveu e intensificou a 
descentralização politica e não a desacelerou; na letra C, consta uma vinculação da morte do jornalista Liberó 
Badaró com a Noite das Garrafadas, e tal relação não existe, são fatos separados. Por fim, em relação à letra E, 
tem-se que os estancieiros gaúchos não queriam a proibição da entrada do charque platino, mas sim uma taxação 
mais vantajosa de modo a favorecer a produção brasileira.  

 


