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CAPÍTULO 11- SEGUNDO REINADO: 
ECONOMIA, POLÍTICA E GUERRA 

8º ANO – HISTÓRIA – RAFAEL NASCIMENTO 

 
Semana 32 – Gabarito 

 
01. Letra “B”. A atuação de Pedro II como monarca oscilava entre os muitos problemas que ele devia 

enfrentar para garantir a unidade nacional e a sua imagem de soberano, que deveria permanecer 
ileso. 

 
02. “O rei se diverte”, charge de Faria, publicada no jornal “O Mequetrefe”, 9/1/1878. O caricaturista 

desenhou Pedro II como o eixo de um carrossel no qual giram os cavalinhos. Na barra do vestido da 
dama no cavalinho, lê-se “Partido Liberal”. Em oposição, o homem da charge representa o Partido 
Conservador. Quem gira o carrossel é uma idosa em cujo vestido está escrito “diplomacia”. Tal como 
um carrossel, os partidos políticos giravam, isto é, revezavam-se no poder ao redor de D. Pedro II, o 
eixo central, e de acordo com o ritmo da diplomacia imperial, uma velha conhecida, maliciosa e 
espertalhona. A diplomacia se limitava a uma troca de favores e de distribuição de títulos, cargos e 
pensões. 

 
03. O Golpe da Maioridade foi uma jogada política dos liberais para antecipar a maioridade de Pedro de 

Alcântara. O país passava por agitações sociais. Naquele momento, seria a alternativa para colocar 
um basta na intranquilidade. Os grupos dominantes (as elites agrárias) acreditavam que o poder 
centralizado nas mãos do imperador seria fundamental para trazer a tranquilidade ao Império.  
 
De acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria a sua maioridade quando completasse 18 
anos de idade.  Foi fundado o Clube da Maioridade que acionou a Campanha da Maioridade, um 
movimento que defendia a ideia de que Dom Pedro II, mesmo com menos de 15 anos, estava 
preparado para assumir o governo do Brasil.  O Partido Liberal apresentou um projeto para a 
antecipação da maioridade do Imperador, declarando Pedro II como maior de idade, mas as forças 
conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas fazer 
manifestações, e recebendo o apoio do povo. E como toda essa pressão popular em meados de 1840, 
Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com 15 anos incompletos, dando início ao Segundo 
Reinado. 

 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

 
Abraços à distância. 

Prof. Rafael Nascimento 


