
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1. A abdicação de D. Pedro I em 1831 deu início ao chamado período regencial, sobre o qual se pode afirmar: 
 
I. As elites nacionais reformaram o aparato institucional de modo a estabelecer maior descentralização política. 
II. Foi um período convulsionado por revoltas, entre elas, a Farroupilha e a Sabinada. 
III. D. Pedro II sucedeu ao pai e impôs, logo ao assumir o trono, reformas no regime escravista. 
IV. O exercício do Poder Moderador pelos regentes e pelo Exército conferia estabilidade ao regime. 
 
As afirmativas corretas são: 
 
a) I e II 
b) I, II e III 
c) I e III 
d) II, III e IV 
 
2. 

"O período regencial foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. 
Naqueles anos, esteve em jogo à unidade territorial do Brasil, e o centro do debate político foi dominado pelos temas 
da centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças 
Armadas." (FAUSTO, Boris. HISTÓRIA DO BRASIL. 2� ed. São Paulo: EDUSP, 1995. p. 161.) 
 
Sobre as várias revoltas nas províncias durante o período da Regência, podemos afirmar corretamente que: 
 
a) eram levantes republicanos em sua maioria, que conseguiam sempre empolgar a população pobre e os escravos. 
b) a principal delas foi a Revolução Farroupilha, ocorrida nas províncias do nordeste, que pretendia o retorno do 

Imperador D. Pedro I. 
c) podem ser vistas como respostas à política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e 

administrativa das províncias. 
d) em sua maioria, eram revoltas lideradas pelos grandes proprietários de terras e exigiam uma posição mais forte e 

centralizadora do governo imperial. 
 
3. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do Ato Adicional que: 

 
a) criou o Conselho de Estado. 
b) transformou a Regência Trina em Regência Una. 
c) extinguiu as Assembleias Legislativas Provinciais. 
d) eliminou a vitaliciedade do Senado. 
 
4. Com relação à Guarda Nacional, criada durante o Império, é CORRETO afirmar que: 

 
a) Funcionava como uma força militar auxiliar ao exército brasileiro, e ganhou destaque pela participação dos 

chamados “coronéis” que controlavam os poderes locais. 
b) Objetivava o controle do governo frente as ameaças de recolonização que pairavam sobre o Brasil. 
c) Acabou se transformando na principal agente de desintegração do território brasileiro, adotando uma postura 

contrária a descentralização política exercida por Feijó. 
d) Atuava na defesa das fronteiras externas brasileiras, impedindo a expansão dos países platinos em direção ao 

território brasileiro. 
 
5. O Ato Adicional, decretado no período das regências no Brasil pela Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834, 
estabeleceu algumas modificações na Constituição de 1824. Acerca dessas alterações, assinale a alternativa correta. 
 
a) O Conselho de Estado foi reorganizado para que fosse possível conter os conflitos provinciais. 
b) Os presidentes provinciais passaram a ser eleitos e a ter o poder de aprovar leis e resoluções referentes ao 

controle dos impostos. 
c) O estabelecimento da Regência Una, ao invés da Regência Trina, significou a eleição de um único regente, com 

mandato até a maioridade de D. Pedro II. 
d) As assembleias legislativas provinciais foram criadas para proporcionar autonomia política e administrativa às 

províncias no intuito de atender às demandas locais. 
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6. O Período Regencial, compreendido entre 1831 e 1840, foi marcado por grande instabilidade, causada pela 
disputa entre os grupos políticos para o controle do Império e também por inúmeras revoltas, que assumiram 
características bem distintas entre si. Em 1838, eclodiu, no Maranhão, a Balaiada, somente derrotada três anos 
depois. Pode-se dizer que esse movimento: 
 
a) era uma disputa entre as elites locais do Maranhão, que buscavam o poder político da província; 
b) foi de revolta das classes populares contra os proprietários. Opôs os balaios (sertanejos) aos grandes senhores de 

terras apoiados pelos escravos e negociantes; 
c) foi, inicialmente, o resultado das lutas internas da Província, aprofundadas pela luta dos segmentos sertanejos e 

pela insurreição de escravos, dando características populares ao movimento; 
d) lutou pela extinção da escravidão no Maranhão, pela instituição da República Maranhense, completamente 

separada do Brasil. A revolta se encerra com a assinatura de um acordo entre as lideranças brasileiras e os 
balaios. 

 
 
7. Leia atentamente o texto a seguir sobre a Cabanagem: 
 

"É preciso compreender que se fazer cabano no Pará era uma opção difícil e que precisa ser analisada à luz de todo 
um modo de pensar e de estratégias de lutas, que, em certo modo, constituíam a vida cotidiana daqueles homens e 
mulheres de 1835 - 1837, porém que foram gestados muito tempo antes, entre pessoas concretas que vinham de 
inúmeros lugares, com línguas, tradições e trabalhos diferenciados dentro da realidade amazônica". Magda Ricci. De la 
independencia a la revolución cabana: la Amazonia y el nacimiento de Brasil (1808-1840). In: PEREZ, José Manuel 
Santos & PETIT, Pere. "La Amazonia Brasileña en perspectiva histórica". Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2006, p. 88. 
 
A Cabanagem, um dos mais expressivos movimentos sociais do Brasil, ocorrido no Pará, no século XIX, tem suas 
raízes históricas na: 
 
a) no apoio do governo as comunidades ribeirinhas da região do Grão-Pará. Com o crescimento dos investimentos 

praticados pelo governo, a população indígena se rebela dando origem a Cabanagem. 
b) na falta de participação da população mais empobrecida do Grão-Pará na economia brasileira, que era 

completamente dominada pelas produções do sudeste. 
c) A disputa de escravos pela representação religiosa motiva a revolta, tendo em vista que estes grupos não 

aceitavam mais a dominação cristã exigida pelos seus senhores. 
d) as disputas praticadas entre a população de Belém e a população da ilha de Marajó, regiões que disputavam a 

primazia econômica da região norte do Brasil. 
 
 
8.  
Documentos inéditos descobertos na Inglaterra relatam que, apenas 13 anos depois de proclamada a Independência, 
o governo brasileiro pediu auxílio militar às grandes potências da época - Inglaterra e França - para reprimir a 
Cabanagem (...) no Pará. (...) Em 1835, o regente Diogo Antônio Feijó reuniu-se secretamente com os embaixadores 
da França e da Grã-Bretanha. Durante a reunião, Feijó pediu ajuda militar, de 300 a 400 homens para cada um dos 
países, no intuito de ajudar o governo central brasileiro a acabar com a rebelião. (Luís Indriunas, "Folha de S. Paulo", 
13.10.1999) 
 
A partir das informações apresentadas pelos documentos encontrados, é correto afirmar que o período regencial: 
 
a) foi marcado pela disputa política entre regressistas e progressistas, que defendiam, respectivamente, a escravidão 

e a imediata abolição da escravatura. 
b) pode ser considerado parte de um momento especial de construção do Estado nacional no Brasil, durante o qual a 

unidade territorial esteve em perigo. 
c) não apresentou grande preocupação por parte das autoridades regenciais e nem da aristocracia rural, apesar das 

inúmeras rebeliões espalhadas pelo país. 
d) teve como momento mais importante a aprovação do Ato Adicional de 1834, que estabeleceu medidas político-

administrativas voltadas para a centralização política. 
 
 
9. 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. 
 
 



 
10. Sobre as revoltas do Período Regencial (1831-1840), é correto afirmar que: 
 
a) indicavam o descontentamento de diferentes setores sociais com as medidas de cunho liberal e antiescravista 

dos regentes, expressas no Ato Adicional. 
b) algumas, como a Farroupilha (RS) e a Cabanagem (PA), foram organizadas pelas elites locais e não conseguiram 

mobilizar as camadas mais pobres e os escravos. 
c) a Revolta dos Malês (BA) e a Balaiada (MA) foram as únicas que colocaram em risco a ordem estabelecida, sendo 

sufocadas pelo Duque de Caxias. 
d) expressavam o grau de instabilidade política que se seguiu à abdicação, o fortalecimento das tendências 

federalistas e a mobilização de diferentes setores sociais. 
 
 
11. Entre as várias rebeliões ocorridas no período regencial, destaca-se a chamada Guerra dos Farrapos, iniciada em 
1835. O conflito: 
 
a) prosseguiu até a metade da década seguinte, quando o governo do Segundo Império aumentou os impostos de 

importação dos produtos bovinos argentinos e estabeleceu acordos com as elites, anistiando os revoltosos. 
b) demonstra que as disputas comerciais entre Brasil e Argentina se iniciaram logo depois da independência e desde 

então se agravaram, até atingir a atual rivalidade entre os dois países. 
c) permitiu a adoção de um regime federalista no Brasil, uma vez que as negociações entre o governo imperial e os 

rebeldes determinaram a autonomia política rio-grandense. 
d) revela a impossibilidade de estabelecer relações políticas e diplomáticas na América Latina após a independência 

política e durante o período de formação dos estados nacionais. 
 
 
12.  
“O Rio Grande do Sul era um caso especial entre as regiões brasileiras desde os tempos da Colônia. Por sua posição 
geográfica, formação econômica e vínculos sociais, os gaúchos tinham muitas ligações com o mundo platino, em 
especial com o Uruguai. Os chefes de grupos militarizados da fronteira – os caudilhos -, que eram também criadores 
de gado, mantinham extensas relações naquele país. Aí possuíam terra e se ligavam, pelo casamento, a muitas 
famílias da elite.” FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2008, p. 91. 
 
Com base no exposto, é CORRETO afirmar em relação à Revolução Farroupilha: 
 
a) Foi uma guerra civil que levou ao confronto dois grupos políticos rivais no Rio Grande do Sul: os maragatos e os 

farroupilhas. Estes últimos exigiam mudanças profundas no governo, acusando-o de não atender às necessidades 
da província. 

b) Os farroupilhas exigiam maior autonomia da província em relação ao governo central, o que, no decorrer da luta, 
resultou na proclamação de uma República Federal na região Sul do Brasil, que englobava também Santa Catarina 
e partes do Paraná. 

c) Foi causada essencialmente pelo descontentamento dos estancieiros gaúchos com os altos impostos que eram 
obrigados a pagar e com os baixos preços estabelecidos pelo governo para a venda de gado, charque, couros e 
peles ao restante do país. 

d) A Guerra dos Farrapos, que durou dez anos, iniciou-se em 1893, quando os farroupilhas exigiram a destituição do 
novo presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga. Em setembro daquele ano, as tropas do chefe 
farroupilha Bento Gonçalves ocuparam Porto Alegre e proclamaram a independência do Rio Grande do Sul. 

 
 
13.  
"A revolta de 1835, também chamada a 'grande insurreição', foi o ponto culminante de uma série que vinha desde 
1807. A revolta desses escravos islamizados, em consequência, não será apenas uma eclosão violenta, mas 
desorganizada, apenas surgida por um incidente qualquer. Será, pelo contrário, planejada nos seus detalhes, 
precedida de todo um período organizativo (...). Reuniam-se regularmente para discutirem os planos de insurreição, 
muitas vezes juntamente com elementos de outros grupos do centro da cidade. (...) O movimento vinha sendo 
articulado também entre os escravos dos engenhos e os quilombolas da periferia. (...) O plano não foi cumprido na 
íntrega porque houve delação. (...) os escravos, vendo que tinham de antecipar a revolta, lançaram-se à carga de 
qualquer maneira. (...) Derrotada a insurreição, os seus líderes se portaram dignamente." (Moura,Clóvis. Os 
Quilombos e a Rebelião Negra. 7 ed. São Paulo, Brasiliense, 1987. pp. 63-69.) 
 
Sobre a rebelião escrava relatada no texto, é correto afirmar que: 
 
a) foi comandada por Ganga Zumba que planejava implantar um território livre no Recôncavo Baiano. 
b) nessa rebelião, chamada de Revolta dos Males, participaram escravos de diversas etnias que pretendiam acabar 

com a escravidão na Bahia. 
c) a revolta ocorreu devido à intolerância religiosa, já que os escravos foram impedidos de praticar sua religião, o 

islamismo. 
d) seu líder Zumbi dos Palmares, após longa resistência às tropas do governo, acabou sendo preso e enforcado e o 

quilombo foi destruído. 
 
 
 



 

14.  
Desde 1835 cogitava-se antecipar a ascensão de D. Pedro II ao trono. A expectativa de um imperador capaz de 
garantir segurança e estabilidade ao país era muito grande. Na imagem do monarca, buscava-se unificar um país 
muito grande e disperso. (Adaptado de Lilia Moritz Schwarcz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos 
trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 64, 70, 91.) 
 

No período regencial, a estabilidade e a unidade do país estavam ameaçadas por que: 
 
a) a ausência de um governo central forte causara uma crise econômica, devido à queda das exportações e à alta da 

inflação, o que favorecia a ocorrência de distúrbios sociais e o aumento da criminalidade. 
b) o desenvolvimento econômico ocorrido desde a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro levou as 

elites provinciais a desejarem a emancipação em relação à metrópole. 
c) a ausência de um representante da legitimidade monárquica no trono permitia questionamentos ao governo 

central, levando ao avanço do ideal republicano e à busca de maior autonomia por parte das elites provinciais. 
d) a expansão da economia cafeeira no sudeste levava as elites agrárias a desejarem uma maior participação no 

poder político, levando à ruptura da ordem monárquica e à instauração da república. 
 
15. No Brasil, tanto no Primeiro Reinado, quanto no período regencial, 
 
a) aconteceram reformas políticas que tinham por objetivo a democratização do poder. 
b) ocorreram embates entre portugueses e brasileiros que chegaram a pôr em perigo a independência. 
c) disseminaram-se as ideias republicanas até a constituição de um partido político. 
d) houve tentativas de separação das províncias que puseram em perigo a unidade nacional. 
 
16.  
Iniciada como conflito entre facções da elite local, a Cabanagem, no Pará (1835-1840), aos poucos fugiu ao controle e 
tornou-se uma rebelião popular. A revolta paraense atemorizou até mesmo liberais como Evaristo da Veiga. Para ele, 
tratava-se de gentalha, crápula, massas brutas. Em outras revoltas, o conflito entre elites não transbordava para o 
povo. Tratava-se, em geral, de províncias em que era mais sólido o sistema da grande agricultura e da grande 
pecuária. Neste caso está a revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que durou de 1835 a 1845. (Adaptado de José 
Murilo de Carvalho. "A construção da ordem: a elite imperial. Teatro de sombras: a política imperial". Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. p. 252-253.) 
 

a) Segundo o texto, o que diferenciava a Cabanagem da Farroupilha? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Quais os significados das revoltas provinciais para a consolidação do modelo político imperial? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17.  
A "estabilidade" do Segundo Reinado e a consolidação de um Estado nacional dependente mal esconderam tumultos, 
conflitos, levantes e movimentos revolucionários, como a Cabanagem, a Praieira, a Farroupilha, que seriam, cada um 
a seu tempo, fatigados pelos mecanismos políticos e culturais criados nessa longa história de formação do patronato 
politico brasileiro, detentor da ideia desmobilizadora de um Brasil "estável", unido, denso. Adaptado de MOTA, C. 
Guilherme. Ideias de Brasil. In: "Viagem Incompleta. Experiência Brasileira (1500-2000)". Formação: histórias. São 
Paulo: SENAC, 2000, p. 236. 
 

A partir das afirmações transcritas, responda: 
 

a) Que motivações foram comuns aos conflitos e movimentos revolucionários ocorridos no período Regencial no 
Brasil? 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 
b) Que aspectos diferenciam a Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia, dos outros movimentos do mesmo período? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
18.  
O imperador D. Pedro II era um mito antes de ser realidade. Responsável desde pequeno, pacato e educado, suas 
imagens constroem um príncipe diferente de seu pai, D. Pedro I. Não se esperava do futuro monarca que tivesse os 
mesmos arroubos do pai, nem a imagem de aventureiro, da qual D. Pedro I não pôde se desvincular. A expectativa de 
um imperador capaz de garantir segurança e estabilidade ao país era muito grande. Na imagem de um monarca 
maduro, buscava-se unificar um país muito grande e disperso. (Adaptado de Lilia Moritz Schwarcz, As barbas do 
imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 64, 70, 91) 
 
a) Segundo o texto, quais os significados políticos da construção de uma imagem de D. Pedro II que o diferenciasse 
de seu pai? 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) Que características do período regencial ameaçavam a estabilidade do país? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
19.  
Em nome do povo do Rio Grande, depus o governador e entreguei o governo ao seu substituto legal. E em nome do 
Rio Grande do Sul, digo que nesta província extrema, afastada da Corte, não toleramos imposições humilhantes. O 
Rio Grande é a sentinela do Brasil que olha vigilante o Rio da Prata. Não pode e nem deve ser oprimido pelo 
despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê um governador de nossa confiança, que olhe pelos nossos 
interesses, ou, com a espada na mão, saberemos morrer com honra, ou viver com liberdade. Carta escrita em 1835 
por Bento Gonçalves, líder farroupilha, ao Regente Feijó. Adaptado de PESAVENTO, S. J. A Revolução Farroupilha. São 
Paulo: Brasiliense, 1990. 
 
Rio-grandenses! Tenho o prazer de anunciar-vos que a guerra civil que por mais de nove anos devastou esta bela 
província está terminada. Os irmãos contra quem combatíamos estão hoje congratulados conosco e já obedecem ao 
legítimo governo do Império do Brasil. União e tranquilidade sejam de hoje em diante nossa divisa. Viva a religião, 
viva o Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Viva a integridade do Império. Proclamação feita pelo 
Barão de Caxias em 1845, fim da Revolução Farroupilha. Adaptado de SOUZA, A. B. de. Duque de Caxias: o homem 
por trás do monumento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
 
A consolidação do Império do Brasil, entre as décadas de 1830 e 1850, significou a vitória de determinado projeto 
político e também o combate de propostas, como as defendidas pelos que lutaram na Revolução Farroupilha. 
 
a) Aponte uma das propostas dos líderes farroupilhas. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



 
b) Explique por que esse movimento foi considerado ameaçador pelos dirigentes do Império do Brasil. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20. Leia o texto a seguir. 
 

Não há sombra de dúvidas sobre o papel central desempenhado pelos muçulmanos na rebelião de 1835. Os rebeldes - 
ou uma boa parte deles - foram para as ruas com roupas usadas na Bahia pelos adeptos do islamismo. No corpo de 
muitos dos que morreram a polícia encontrou amuletos muçulmanos e papéis com rezas e passagens do Qur'ãn 
usados para proteção. REIS, João José. "Rebelião escrava no Brasil". São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 158. 
 
Considerando os fatos descritos no episódio acima e o tema do islamismo, responda o que se pede a seguir. 
 
a) Por qual nome ficou conhecida à rebelião de que trata o texto? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) Quais eram os interesses dos revoltosos nesta rebelião regencial? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


