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REVOLTAS REGENCIAIS E II REINADO 2ª série – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Lista 02 

 
Prezad@s alun@s, 
 

Como forma de fixar e aprofundar o conteúdo abordado nas vídeo-aulas que tivemos até agora, proponho as 
seguintes questões para vocês. 

 

Vamos lá? 
 

Um abraço (de longe) a todos, 
Prof. Macedo =D 

____________________________________________________________________________________________ 
 
01. (MACKENZIE)  
 

O período das regências constitui momento crucial do processo de construção da nação brasileira. Por sua 
pluralidade e ensaísmo [foi] um grande laboratório político e social, no qual as mais diversas e originais fórmulas 
políticas foram elaboradas e diferentes experiências testadas, abarcando amplo leque de estratos sociais. O 
mosaico regencial não se reduz, portanto, a mera fase de transição, tampouco a uma aberração histórica 
anárquica, nem mesmo a simples ‘experiência republicana”. 

 

Marcello Basile. O laboratório da nação: A era regencial *1831-1840). In: Keila Grinberg e Ricardo Salles. O Brasil 
Imperial. Volume II – 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p.97 

 
Assinale a alternativa que contenha elementos característicos do Período Regencial (1831-1840). 
a) Suspensão do Poder Moderador, causando oposição de setores políticos conservadores; surgimento do 

abolicionismo radical, contribuindo para revoltas de escravos na Bahia; fundação do Partido Republicano que, 
aliado às Forças Armadas, acirrou a oposição ao Império. 

b) Intensa oposição à antecipação da maioridade de D. Pedro II, visto com uma ameaça aos interesses das 
camadas populares; profundas diferenças ideológicas entre as facções políticas das elites, levando a 
confrontos armados; anulação da Constituição de 1824. 

c) Surgimento de diferentes projetos políticos, como a defesa do republicanismo; mobilização do exército contra 
a ascensão política das camadas populares; aprofundamento das desigualdades sociais, em virtude da alta 
inflação e da especulação financeira. 

d) Disputa pelo governo regencial, representada pela falta de unidade da elite política regencial e pela vacância 
do trono; formação de facções políticas distintas, portadoras de diferentes projetos; ativa mobilização 
popular, com revoltas em diversas províncias. 

e) Eclosão de diversas revoltas sociais e políticas, em províncias do Norte e Nordeste; surgimento de facções 
políticas, com projetos de governo diferentes; movimento em torno da antecipação da maioridade de D. 
Pedro II, como forma de garantir o atendimento de reivindicações populares. 

 
02. (UFG) A ocorrência de rebeliões, tais como a Cabanagem (1835- 1840), no Pará, a Sabinada (1837-1838), na 

Bahia, e a Balaiada (1838-1841), no Maranhão, determinou a caracterização da Regência como um período 
conturbado. Todavia, a ocorrência de rebeliões tão distintas apresenta como aspecto comum a 
a) reivindicação popular pela abolição da escravatura, tornando inviável o apoio das camadas médias urbanas 

aos movimentos contra a ordem regencial. 
b) influência da experiência republicana da América Hispânica, decorrente da proximidade intelectual entre as 

elites imperiais e os criollos.  
c) mobilização das camadas populares pelos segmentos da elite, objetivando o controle do poder nas referidas 

províncias. 
d) tentativa de restabelecer o poder moderador, transferindo-o para a Regência Una como forma de resistir às 

reformas liberais. 
e) rejeição ao regime monárquico, revelador da permanência do privilégio concedido ao português desde a 

Colônia. 
 

03. (UFT) No ano de 1840, coroava-se D. Pedro II, imperador do Brasil. Tinha início o II Reinado, assentado no 
sistema parlamentarista, na economia agroexportadora e na mão-de- obra escrava. Todavia, o parlamentarismo 
– forma de governo que se caracteriza pela independência dos poderes, com ligeira superioridade do poder 
legislativo, exercido pelo Parlamento – apresentava algumas distorções no caso brasileiro: 
I. O Poder Legislativo, responsável pela elaboração de leis, compunha-se do Senado e da Câmara dos 

Deputados, que se reuniam na Assembleia Geral. Como pré-requisito, o candidato precisava ser brasileiro 
nato, católico, e possuir renda mínima de quatrocentos mil réis por ano. Para o senado exigia-se a renda de 
oitocentos mil réis. 
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II. Pela Constituição do país, em 1824, cabia ao imperador exercer o Poder Moderador, que centralizava na sua 
figura praticamente todas as decisões. Desta forma, as demais instâncias de poder – o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário – acabavam também por depender das inclinações do Imperador, uma vez que lhe cabia a 
última palavra nas resoluções do governo. 

III. Com a reforma constitucional de 1881, foi abolida a renda mínima anual, como pré́-requisito, para 
candidaturas no Senado e na Câmara dos Deputados. 

IV. Esse arranjo ampliava a possibilidade da representação popular da sociedade como um todo, no âmbito do 
poder central, mesmo que esses cargos eletivos fossem pleiteados pelos membros com renda elevada e com 
mandato vitalício para Senadores. 

 
Assinale a alternativa CORRETA 
(A) II e III 
(B) II e IV 
(C) I e II 
(D) I e IV 

 
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 
 

B02, p. 623, ex. 2 a 9. 

B03, p. 629, ex. 1 a 5; 7 a 9.  

B04, p. 636 – 638, ex. 1, 6, 11, 12 e 15 
 


