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Q.01-No início dos trabalhos da Constituinte de 1823, Dom Pedro I 
proferiu o seguinte discurso: 
 “Todas as Constituições que, à maneira de 1791 e 1792, têm 
estabelecido suas bases, e se têm querido organizar, a experiência nos 
tem mostrado que são totalmente teóricas e metafísicas e, por isso, 
inexequíveis: assim o prova a França, a Espanha e, ultimamente, 
Portugal. Elas não têm feito, como deviam, a felicidade geral, mas sim, 
depois de uma licenciosa liberdade, vemos que em uns países já 
aparece o despotismo, como consequência necessária de ficarem os 
povos reduzidos à triste situação de presenciarem e sofrerem todos os 
horrores da anarquia”.  
 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. (dir.). História Geral da Civilização 
brasileira. O Brasil Monárquico. Tomo II. Volume 3 [9ª. Edição]. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 209 (Adaptado).  
 
Ao se dirigir aos parlamentares da constituinte de 1823, Dom Pedro I se 
remete ao contexto político europeu do final do século XVIII e 
primeiras décadas do século XIX, demonstrando  
A) preocupação com o avanço das ideias liberais e com o papel que 

lhe seria atribuído na nascente estrutura política brasileira.  
B) inabilidade política, ao se colocar contrário aos desejos despóticos 

e centralizadores da classe senhorial brasileira. 
C) ressentimento com a Revolução do Porto, ocorrida em 1820, que 

vetou o retorno de D. João VI ao trono de Portugal. 
D) alinhamento com o modelo inglês de governo, almejando o apoio 

dos britânicos no processo de reconhecimento da Independência 
do Brasil. 

 
Q.02-No começo da década de 1830 na Corte circulava um jornal 
intitulado O Homem de cor. A epígrafe do jornal era a citação de um 
artigo constitucional: 
 “Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis e militares, 
sem outra diferença que não seja a de seus talentos e virtudes”. O 
redator combatia uma afirmação do presidente da província de 
Pernambuco, Manoel Zeferino dos Santos, que continha críticas à 
qualificação dos oficiais da Guarda Nacional, e propunha a separação 
entre os batalhões “segundo os quilates da cor”. 
 
 LIMA, Ivana Stolze. Cores, marcas e falas: sentidos da mestiçagem no 

Império do Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 51 
(adaptado). 

 
 Artigo 6º. São Cidadãos Brasileiros: 1) Os que no Brasil tiverem 
nascido, quer sejam ingênuos, ou libertos, ainda que o pai seja 
estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação. 
Constituição Imperial do Brasil de 1824  
 
Vocabulário: Ingênuos: filhos de ex-escravos Libertos: ex-escravos 
 
 O processo de independência do Brasil e a abdicação de Dom Pedro I, 
em abril de 1831, alimentaram expectativas de aprofundamento das 
reformas liberais. A epígrafe do jornal O Homem de cor expressa: 
A) a crítica à própria Constituição do Brasil, que tratou de estabelecer 

diferenças entre os cidadãos brancos e negros na ocupação de 
cargos.  

B) a construção de uma identidade racial que previa a união de 
escravos, ex-escravos e seus descendentes na oposição ao sistema 
escravista. 

C) a crítica ao monopólio dos portugueses na ocupação de cargos 
públicos e militares, que se mantinha mesmo depois da 
independência. 

D) a luta pelo reconhecimento do direito de cidadania a todos os não 
escravos nascidos no Brasil, independente de critérios raciais 

 
 
 
 
 

Q.03-  No Brasil, os anos que se seguiram à Independência foram 
marcados por crises políticas e revoltas em várias províncias. A situação 
ganhou novos rumos com o Golpe da Maioridade, que pode ser 
caracterizado como 
A) o movimento que afastou D. Pedro I e deu início ao Período 

Regencial. 
B) a luta entre monarquistas e republicanos, que marcou o Primeiro 

Reinado. 
C) a manobra do Partido Liberal, que antecipou a coroação de D. 

Pedro II. 
D) a reação conservadora, que restringia o poder das assembleias 

provinciais. 
E) a ação de Feijó que, com apoio da Guarda Nacional, instituiu a 

Regência Una. 
 
Q.04-Em 1823, durante o I Reinado brasileiro, a Assembleia 
Constituinte foi dissolvida. Esse ato pode ser explicado, entre outras 
razões, 
 
A) pela insistência da aristocracia rural do centro-sul em defender a 

igualdade política entre brasileiros e portugueses, o que 
descontentava os deputados constituintes de posição liberal 
radical. 

B) pela oposição dos constituintes representantes das elites agrárias 
do centro-sul ao projeto do imperador de estabelecer a igualdade 
política por meio do voto universal masculino. 

C) pela decisiva interferência da diplomacia britânica no Brasil, que 
não aceitou o modelo de monarquia constitucional federalista e o 
reforço à escravidão, propostos pela maioria dos constituintes. 

D) pelo descontentamento do imperador com o anteprojeto 
constitucional – denominado Constituição da Mandioca – no qual 
o poder ficaria centrado no Legislativo e não nas mãos do 
imperador. 

E) pela tentativa das elites das províncias do norte-nordeste de 
impor um modelo de organização política do Império a partir da 
fragmentação do poder central e da adoção de um federalismo. 

 
Q.05-” O caráter multiclassista expressou-se na própria amplitude 
geográfica da rebelião, que abrangeu, no sul do Maranhão e Piauí, os 
fazendeiros de gado ou bem-te-vis (...) e camadas populares e escravos 
no vale do rio Itaperuna (Maranhão oriental). O conflito no seio das 
elites regionais deflagrou o 
movimento, opondo bem-te-vis aos cabanos – denominação dada aos 
conservadores da região (...)” 
 
(Ronaldo Vainfas (org), Dicionário do Brasil imperial) 
 
A) O fragmento apresenta 
B) a Praieira. 
C) a Balaiada. 
D) a Sabinada. 
E) a Confederação do Equador. 
F) as Revoltas Liberais de 1842. 
 
Q.06-A crise econômica vivenciada durante o Período Regencial teve 
muito de sua origem em ações que ocorreram nas décadas de 1810 e 
de 1820, que foram: 
A) a Confederação do Equador e a chegada da Família Real ao Brasil. 
B) a urbanização do Rio de Janeiro e a Guerra da Cisplatina. 
C) a utilização do cofre público para a volta de D. João VI a Portugal e 

os gastos de D. Pedro I com o pagamento de empréstimos e das 
campanhas militares contra as revoltas durante seu reinado. 

D) o financiamento das primeiras lavouras de café e os investimentos 
no aumente da produtividade do algodão, para competir no 
mercado externo. 

E) a importação de maquinário para a incipiente indústria nacional e 
o pagamento das dívidas decorrentes do processo de 
independência. 
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Q.07-Sobre a Guarda Nacional, esta foi organizada por: 
A) José Bonifácio para consolidar a Independência. 
B) Feijó para garantia e ordem interna durante a Regência. 
C) Caxias como apoio à ação centralizadora no II Império. 
D) Floriano Peixoto para obstar as tendências descentralizadoras. 
E) Rui Barbosa, quando candidato à Presidência da República. 
 
Q.08- “Mais importante, o país é abalado por choques de extrema 
gravidade; não mais os motins… mas verdadeiros movimentos 
revolucionários, com intensa participação popular, põem em jogo a 
ordem interna e ameaçam a unidade nacional. Em nenhum outro 
momento há tantos episódios, em vários pontos do país, contando com 
a presença da massa no que ela tem de mais humilde, desfavorecido. 
Daí as notáveis conflagrações verificadas no Pará, no Maranhão, em 
Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul.” (Francisco Iglésias, 
“BRASIL, SOCIEDADE DEMOCRÁTICA”.) Este texto refere-se ao período: 
A) da Guerra da Independência. 
B) da Revolução de 1930. 
C) agitado da Regência. 
D) das Revoltas Tenentistas. 
E) da Proclamação da República. 
 
Q.09-Sobre a Guarda Nacional, é correto afirmar que ela foi criada: 
A) pelo imperador, D. Pedro II, e era por ele diretamente 

comandada, razão pela qual tornou-se a principal força durante a 
Guerra do Paraguai. 

B) para atuar unicamente no Sul, a fim de assegurar a dominação do 
Império na Província Cisplatina. 

C) segundo o modelo da Guarda Nacional Francesa, o que fez dela o 
braço armado de diversas rebeliões no período regencial e início 
do Segundo Reinado. 

D) para substituir o exército extinto durante a menoridade, o qual 
era composto, em sua maioria, por portugueses e ameaçava 
restaurar os laços coloniais. 

E) no período regencial como instrumento dos setores 
conservadores destinado a manter e restabelecer a ordem e a 
tranquilidade pública. 

 
Q.10- Do ponto de vista político, podemos considerar o Período 
Regencial como: 
A) uma época conturbada politicamente, embora sem lutas 

separatistas que comprometessem a unidade do país; 
B) um período em que as reivindicações populares, como direito de 

voto, abolição da escravidão e descentralização política, foram 
amplamente atendidas; 

C) uma transição para o regime republicano que se instalou no país a 
partir de 1840; 

D) uma fase extremamente agitada com crises e revoltas em várias 
províncias, geradas pelas contradições das elites, classe média e 
camadas populares; 

E) uma etapa marcada pela estabilidade política, já que a oposição 
ao Imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, 
facilitando as alianças na Regência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


