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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- 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.



RESOLUÇÃO

Resposta: 

LETRA “B”.

para ser eleitor era necessário possuir uma 
determinada renda anual



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (Cesgranrio) A Constituição imperial brasileira,
promulgada em 1824, estabeleceu linhas básicas da estrutura e do
funcionamento do sistema político imperial tais como o(a):

a) equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do Imperador e
as ordens sociais privilegiadas.

b) laicização do Estado por influência das ideias liberais.
c) predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através

do Poder Moderador.
d) ampla participação política de todos os cidadãos, com exceção dos

escravos.
e) autonomia das Províncias e, principalmente, dos Municípios,

reconhecendo-se a formação regionalizada do país.



RESOLUÇÃO

Resposta:

LETRA “C”.
predominância do poder do imperador sobre todo o 

sistema através do Poder Moderador.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (UniRV GO/2018) Em 1824, o imperador D. Pedro I outorgou a carta
constitucional que formatou o Império do Brasil. A respeito da mais duradoura Carta
Magna brasileira, que definiu o ordenamento jurídico do país por 65 anos, assinale
(V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.

a) A Constituição de 1824 era conhecida como “Constituição da Mandioca” devido
ao voto censitário, que definia a participação eleitoral no Império pelo nível de
riqueza, calculado inicialmente em alqueires de mandioca.

b) A Constituição de 1824 definia o Brasil como um Império Absolutista, no qual
todos os poderes concentravam-se em D. Pedro I, sem nenhuma
representatividade democrática.

c) Apesar de simbolizar uma postura liberal com eleições e divisão de poderes, a
Constituição de 1824 instituía além dos 3 poderes um quarto poder, o Moderador,
que facultava ao imperador intervir na atuação dos outros poderes, garantindo
um caráter autoritário ao imperador.

d) A Constituição de 1824 estabelecia, através da divisão de poderes, um governo
extremamente liberal, dividindo o poder não em 3, mas em 4 partes,
possibilitando uma participação de todos os níveis da sociedade nas eleições,
limitando os poderes do imperador.



RESOLUÇÃO

Resposta:

A sequência correta é: V-F-V-F.



A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR



A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR



REAÇÕES AO AUTORITARISMO DE D. PEDRO I

Frei Joaquim do Amor Divino Caneca



O governo imperial tomou medidas severas contra o movimento separatista. Dom Pedro
I pediu empréstimos à Inglaterra e contratou mercenários ingleses para que lutassem
contra os revoltosos. Não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura
reação imperial, a Confederação do Equador teve seu fim. Dezesseis envolvidos foram
acusados e executados pelas instituições judiciárias do Império. Entre eles, Frei Caneca
teve como pena a morte por fuzilamento.

HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as Regências

Imagem: Autor desconhecido / disponibilizado por  Lecen / public domain

Exército Imperial do Brasil ataca as forças confederadas no Recife, 1824



BRASIL X ARGENTINA



A GUERRA DA CISPLATINA



A GUERRA DA CISPLATINA



A GUERRA DA CISPLATINA



Autoritarismo

Incompetência para resolver a crise econômico-financeira

Empréstimos constantes a bancos estrangeiros gerando inflação

Aumento dos preços dos alimentos e aluguéis

Falência do Banco do Brasil

Guerra para resolver a Questão Cisplatina

Muita atenção dada ao problema da sucessão do trono português

Assassinato de Líbero Badaró

Noite das Garrafadas

Troca de ministérios

Pressão popular nas ruas

Abdicação em 7 de abril de 
1831

Pedro de Alcântara, com 5 anos 
de idade, fica como sucessor

Início das Regências

18

CRÍTICAS AO GOVERNO DE D. PEDRO I



EM SÍNTESE

Sugestão de 
leitura:

Páginas 162 a 

165.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- De que modo a
declaração de guerra contra a
Cisplatina acabou prejudicando
a imagem política de Dom
Pedro I?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Do ponto de vista histórico e cultural, o 
envolvimento do Brasil nessa guerra era tida 

como desnecessária na medida em que a 
região era habitada por população de origem 

hispânica. Além disso, as dificuldades 
econômicas internas do Brasil indicavam que 
os gastos do conflito colocavam em xeque o 

compromisso imperial em promover o 
desenvolvimento da economia nacional.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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