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Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal 

Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon



RESOLUÇÃO DA PROVA



RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 1- Observe a imagem de Pedro Américo, o artista

patrocinado pela família imperial.

Fonte: https://educacao.uol.com.br/album/2013/09/07/veja-cinco-erros-do-quadro-independencia-ou-morte-de-pedro-americo.htm

https://educacao.uol.com.br/album/2013/09/07/veja-cinco-erros-do-quadro-independencia-ou-morte-de-pedro-americo.htm


RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 1- O processo de independência do Brasil quando comparado ao
processo de independência da América Espanhola é considerado menos violento.
No entanto, não se pode dizer que não houve guerras e conflitos pela
independência. Isso porque:

a) D. Pedro I, antes de ser aclamado o primeiro imperador do Brasil, teve que lutar e
matar seu próprio pai, D. João VI, imperador de Portugal.

b) a independência não foi aceita no país todo. Em várias províncias brasileiras o povo
pegou em armas para combater militares fiéis a Portugal.

c) a Inglaterra, interessada no grande mercado consumidor brasileiro, financiou diversos
mercenários militares para lutarem pela independência do Brasil, em especial, nas
províncias do Norte e Nordeste.

d) Portugal se recusou a aceitar a independência política do Brasil, e decidiu recolonizar o
território. Até hoje não reconheceu oficialmente a independência do país.

e) D. Pedro I ao proclamar a independência do Brasil queria abolir a escravidão. Isso
gerou muitos embates com a poderia elite agrária que pegou em armas para lutar
contra o imperador.



RESOLUÇÃO DA PROVA

Resposta: 

LETRA “B”.

a independência não foi aceita no país 

todo. Em várias províncias brasileiras o 

povo pegou em armas para combater 

militares fiéis a Portugal.



RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 2- Uma vez proclamada a independência do Brasil, o embate

agora seria no campo diplomático para conseguir o reconhecimento

internacional de sua emancipação política. Os Estados Unidos foram os

primeiros a reconhecer a independência do Brasil pois:

a) Brasil e Estados Unidos compartilhavam da mesma forma de governo e

isso aproximava os países.

b) o Brasil pagou uma indenização de 2 milhões de libras ao governo

americano para reconhecer a sua independência política.

c) Estados Unidos estavam interessados em explorar o mercado brasileiro

e impor o sistema republicano no Brasil.

d) Os Estados Unidos se fundamentaram na Doutrina Monroe do

presidente James Monroe que defendia “América para os americanos” e

tinham fortes interesses econômicos.

e) Os Estados Unidos, ainda subordinados à Inglaterra, estavam

interessados em se aproximar economicamente do Brasil e de sua

metrópole para obter vantagens econômicas e comerciais.



RESOLUÇÃO DA PROVA

Resposta:

LETRA “D”.

Os Estados Unidos se fundamentaram na 
Doutrina Monroe do presidente James 
Monroe que defendia “América para os 
americanos” e tinham fortes interesses 

econômicos. 



RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 3- Observe a imagem.

Fonte: https://ideg.com.br/constituicao-do-imperio-do-brazil-1824/

https://ideg.com.br/constituicao-do-imperio-do-brazil-1824/


RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 3- A primeira Constituição brasileira foi outorgada, em março de

1824, logo após a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte em 1823

pelo imperador. Essa Constituição se caracterizou por ter:

a) o predomínio dos interesses da elite agrária, tanto é que ela passou a ser chamada

de “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) o caráter absolutista, em que todos os poderes se concentravam em D. Pedro I,

sem nenhuma representatividade democrática e sem nenhum limite para o exercício de

seu poder.

c) uma postura extremamente liberal com eleições e divisão de poderes, em que o

imperador deveria respeitar o Legislativo e Judiciário. Caso não respeitasse, poderia

ser retirado do cargo de Executivo.

d) uma postura liberal, que estabelecia, através da divisão de poderes, em 4 partes,

uma participação de todos os níveis da sociedade nas eleições, limitando os poderes do

imperador.

e) um caráter democrático, pois ampliou a cidadania para todos os habitantes do

território brasileiro, inclusive os escravos trazidos de diversos lugares da África.



RESOLUÇÃO DA PROVA

ITEM ANULADO. 

JUSTIFICATIVA: 
O item foi anulado, pois não há nenhuma alternativa correta. Apesar de prevalecer

os interesses da elite agrária na Constituição de 1824, por meio do voto censitário,

influência do projeto constitucional elaborado pela Assembleia Nacional

Constituinte dissolvida em 1823, não havia uma definição de participação eleitoral

calculada em alqueires de mandioca. Portanto, o item “a” está errado; havia a

delimitação da quantia da renda, mas não em alqueires de mandioca.



RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 4- Observe o organograma referente ao Poder
Moderador estabelecido pela Constituição de 1824.

Fonte: https://viciadosnahistoria.wordpress.com/2012/10/26/a-constituicao-de-1824/

https://viciadosnahistoria.wordpress.com/2012/10/26/a-constituicao-de-1824/


RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 4- O Poder Moderador, criado pela Constituição

outorgada pelo imperador D. Pedro I, estabelecia o

(a):

a) equilíbrio dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário

através de medidas democráticas e discutidas em

assembleias.

b) laicização do Estado por influência das ideias liberais.

c) ampla participação política de todos os cidadãos, com

exceção dos escravos.

d) predomínio do poder do imperador sobre todo o sistema

político, inclusive, sobre os demais poderes estabelecidos.

e) autonomia das províncias em relação à autoridade

imperial de D. Pedro I.



RESOLUÇÃO DA PROVA

Resposta:

Letra “D”.

predomínio do poder do imperador sobre 
todo o sistema político, inclusive, sobre os 

demais poderes estabelecidos.



EM SÍNTESE: PRIMEIRO REINADO (1822-1831)



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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