
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Entregue no dia da prova. 
 

 
1 - Sobre o processo de Independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o Primeiro Reinado, é 
possível dizer que: 
 
a) Dom Pedro antecipou-se à estratégia de seu irmão, D. Miguel, que também queria ser imperador do Brasil. 
b) foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de D. João VI. 
c) foi um processo coordenado pelos revolucionários latino-americanos, como Bartolomé Mitre e Simon Bolívar. 
d) foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte, que fugiu da ilha de Santa Helena para o Brasil em 1819. 
e) foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto (1820), que exigiu o retornou de D. João VI para Portugal. 
 
2 - "Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário: Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, 
rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os Brasileiros do Sul, aclamastes vosso 
imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. A caso 
pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, por descender da casa de Bragança 
na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há delírio igual (... )." 
 

(Ulysses de Carvalho Brandão. A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. Pernambuco: Publicações Oficiais, 1924). 
 

O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de insatisfação política contra a: 
 
a) extinção do Poder Legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo Poder Moderador. 
b) mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao 

Parlamento, o que só era possível aos portugueses. 
c) atitude absolutista de D. Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição que conferia 

amplos poderes ao Imperador. 
d) liberalização do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais, por pressão do grupo português, que já 

não detinha o controle das grandes fazendas e da produção de açúcar. 
e) restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e aumento dos tributos 

contidos na Carta Constitucional. 
 
3 - O episódio conhecido como "A Noite das Garrafadas", briga entre portugueses e brasileiros, relaciona-se com 
 
a) a promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte. 
b) a instituição da Tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas entre 

portugueses e brasileiros. 
c) o descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas saneadoras de Oswaldo Cruz. 
d) a manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade "Colunas do Trono" que apoiavam Dom 

Pedro I. 
e) a vinda da Corte Portuguesa e o confisco de propriedades residenciais para alojá-la no Brasil. 
 
4 - O Período Regencial (1831-1840) foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as 
revoltas ocorridas no Período Regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta: 
 
a) Balaiada, no Maranhão. 
b) Sabinada, na Bahia. 
c) Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. 
d) Revolta Farroupilha, no Centro-Sul do país 
e) Malês, na Bahia 
 
5 - UEL-PR) “[...] explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do Brasil [...]. Foi uma das 
rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder.” 
 
Ao texto podem-se associar: 
 
a) a Regência e a Cabanagem. 
b) o Primeiro Reinado e a Praieira. 
c) o Segundo Reinado e a Farroupilha. 
d) o Período Joanino e a Sabinada. 
e) a abdicação e a Noite das Garrafadas. 
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6- No que diz respeito ao Período Regencial assinale V ou F. 
 
(   )  O “Ato Adicional” de 1834 pode ser encarado como fruto do predomínio dos liberais que advogavam uma relativa 

descentralização política e administrativa. 
(   )  As revoltas ocorridas no Período Regencial, apesar das diferenças, tinham um ponto em comum, ou seja, a luta 

pela emancipação da maioridade de Pedro II, fato que, mesmo com toda a repressão, terminou por concretizar-
se, pondo fim às regências. 

(   )  O “Golpe da Maioridade” pode ser considerado uma iniciativa dos liberais que, interessados em “parar o carro do 
regresso”, terminaram por colocar um ponto final nas regências dando início ao Segundo Reinado. 

(   )  As regências que governaram o Brasil de 1831 a 1840 justificam-se em função da abdicação de Pedro I e da falta 
de apoio político ao jovem imperador D. Pedro de Alcântara, futuro D. Pedro II, acusado pelas oposições de não 
ter experiência suficiente para assumir o governo. 

 
a) V-F-V-F 
b) F-V-F-V 
c) V-V-F-F 
d) F-F-V-V 
 
7 -  Durante o Período Regencial: 
 
a) A monarquia imperial foi extinta, instaurando-se em seu lugar uma república Federalista. 
b) Os regentes governaram de forma absoluta, fazendo uso indiscriminado do Poder Moderador. 
c) As facções federalistas criaram a Guarda Nacional, um eficiente instrumento militar de oposição ao Exército regular 

da Regência. 
d) Nenhum regente fez uso do Poder Moderador, o que, de certa maneira, permitiu a prática do Parlamentarismo. 
e) As camadas populares defenderam a proclamação de República e a extinção da escravidão. 
 
 
8- O Golpe da Maioridade, datado de julho de 1840 e que elevou D. Pedro II a imperador do Brasil, foi justificado 
como sendo: 
 
a) uma estratégia para manter a unidade nacional, abalada pelas sucessivas rebeliões provinciais; 
b) o único caminho para que o país alcançasse novo patamar de desenvolvimento econômico e social; 
c) a melhor saída para impedir que o Partido Liberal dominasse a política nacional; 
d) a forma mais viável para o governo aceitar a proclamação da República e a abolição da escravidão; 
e) uma estratégia para impedir a instalação de um governo ditatorial e simpatizante do socialismo utópico. 
 
 
9-  - (PUC RJ/1994) O conturbado processo político do período Regencial foi sintetizado por Justiniano José da 
Rocha: "... as revoltas se sucediam, como para dar atendimento, quer da fraqueza da autoridade, quer da impaciência 
das aspirações regencial no Brasil (1831-1840). 
 
Assinale a afirmativa INADEQUADA. 
 
a) A concessão de autonomia às províncias não evitou a emergência de rebeliões. 
b) O Ato Adicional proporcionou uma nova experiência política com a eleição do Regente Uno.  
c) A revisão da Constituição reforçou a autoridade, fortalecendo o governo imperial. 
d) O regresso dos liberais modernos visava a conter o avanço das "aspirações democráticas". 
e) A agitação popular e as rebeliões, como a Farroupilha e a Cabanagem, eram vistas como ameaças à ordem e à 

unidade. 
 

10 - No governo do regente Araújo Lima (1837 - 1840) foi aprovada a Lei de Interpretação ao Ato Adicional. Esta 
lei: 
 
a) Modificava alguns pontos centrais da Constituição vigente, extinguindo o Conselho de Estado, mas conservando o 

Poder Moderador e a vitaliciedade do Senado. 
b) Buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes provinciais que ameaçavam a ordem estabelecida, 

limitando os poderes das Assembléias Legislativas Provinciais. 
c) Criava o Município Neutro do Rio de Janeiro, território independente da Província, como sede da administração 

central, propiciando a centralização política. 
d) Revelava o caráter liberal dos Regentes, suspendendo o exercício do Poder Moderador pelo governo, eixo da 

centralização política no Primeiro Reinado. 
e) Restabelecia os poderes legislativos dos Conselhos Municipais, colocando nas mãos dos conselheiros o direito de 

governar as Províncias. 
 
11 -  Criada por Feijó, em 1831, a Guarda Nacional objetivava: 
 
a) Servir aos interesses dos senhores de terras e escravos. 
b) Lutar por causas e conquistas populares. 
c) Garantir a liberdade de pensamento. 
d) Apoiar o exército e a marinha 
e) preservar o território nacional. 



 
12 - A Constituição de 1824 institucionalizou uma ordem marcadamente hierarquizadora e excludente, à medida que: 
 
I. Vedou a todos que possuíssem renda anual inferior a 100 mil réis, aos analfabetos, assim como aos que não 

tivessem nascido em território brasileiro o exercício da cidadania política. 
II. Restringiu os poderes da Assembléia Geral - composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado imperial - 

conferindo-lhe prerrogativas unicamente consultivas e não deliberativas. 
III. Institui um sistema eleitoral indireto, pelo qual somente alguns dos votantes podiam ser eleitores, isto é, 

participar diretamente da escolha de deputados e senadores. 
IV. Limitou a participação política dos não católicos ao determinar, por exemplo, que só poderiam ser deputados 

aqueles que professassem a religião oficial do Império. 
 
Assinale a opção que contém a(s) afirmativa(s) correta(s): 
 
a) Somente a III. 
b) Somente I e II. 
c) Somente III e IV. 
d) Somente I, II e IV. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Sobre a Primeira Constituição brasileira de 1824, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Estabelecia o voto indireto e censitário. 
b) Definia o governo monárquico hereditário e constitucional. 
c) Mantinha a religião católica como religião oficial. 
d) Restringia o direito de propriedade incluindo a escravidão. 
 
14 - O Primeiro Reinado no Brasil durou de 1822 a 1831 e teve início com a desintegração do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves. 
 
Sobre o tema, assinale a única alternativa INCORRETA: 
 
a) Na política externa, o Brasil obteve o reconhecimento da independência por parte da Inglaterra e de outras 

potências européias. 
b) A Constituição de 1824, contendo a organização política do país, foi elaborada por uma Assembléia Nacional 

Constituinte e significava a maturidade política alcançada. 
c) Após a Guerra da Cisplatina, o Império do Brasil perdeu a Província desse nome, origem do atual Uruguai. 
d) No plano econômico, ocorriam baixos preços dos produtos agrícolas no mercado externo e, internamente, houve a 

falência do Banco do Brasil. 
e) Internamente, ocorreu uma rebelião, a Confederação do Equador, duramente reprimida, inclusive com a execução 

de vários chefes, entre eles Frei Caneca. 
 
15 - O primeiro reinado foi marcado por alguns movimentos de contestação ao governo do imperador Pedro I. 
 
Qual das alternativas abaixo trata de um movimento que envolveu as províncias do Nordeste na contestação ao 
governo do imperador no ano de 1824? 
 
a) Guerra da Cisplatina 
b) Revolução Pernambucana 
c) Confederação do Equador 
d) Revolta de Beckman 
e) Revolução Praieira 
 
16 - Considere a quadrinha popular a seguir: 
 
Do Folclore pernambucano 
 
“Por subir Pedrinho ao trono 
Não fique o povo contente 
Não pode ser coisa boa 
Servindo com a mesma gente” 

(In: CALMON, Pedro. História do Brasil na poesia do povo. Rio de Janeiro: A Noite, s/d.) 
 
A- Que episódio da História do Brasil os versos retratam?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



B- As expectativas do autor dos versos é positiva ou negativa? Justifique 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17 - A Constituição Imperial de 1824 estabelece que o governo é monárquico hereditário, constitucional e 
representativo (artigo 3º) e que a pessoa do Imperador é inviolável e sagrada, não estando sujeita a responsabilidade 
alguma (artigo 99º). 
 
a) Comente sobre as principais características da Constituição de 1824 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) Explique como funcionava o direito ao voto. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
18 - "Ora, dizei-se: não é isto uma farsa? Não é isto um verdadeiro absolutismo, no estado em que se acham as 
eleições no nosso país? (...) O poder moderador pode chamar a quem quiser para organizar ministérios; esta pessoa 
faz a eleição porque há de fazê-la; esta eleição faz a maioria. Eis, aí está o sistema representativo do nosso país!" 
 

(Nabuco de Araújo, discurso ao Senado (17/07/1868), citado no Manifesto Republicano de 1870.) 
 
Tido como ponto de partida para o movimento de 15/11/1889, o Manifesto, em sua crítica ao funcionamento das 
instituições políticas do Império, questiona o Poder Moderador e o sistema parlamentar vigentes na época. 
 
a) Aponte o responsável pelo exercício do Poder Moderador, segundo a Constituição de 1824. 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) Explique, a partir do texto, o porquê de diversos historiadores considerarem o sistema parlamentar brasileiro, de 
então, um "parlamentarismo às avessas." 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



 
19 - “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos (...), promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição (...).” 
 

(Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988) 
 
“D. Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador constitucional e Defensor Perpétuo do 
Brasil: Fazemos saber a todos os nossos súditos, que tendo-nos requerido os povos deste Império, juntos em 
Câmaras, que nós quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o Projeto de Constituição (...).” 
 

(Preâmbulo da Constituição Política do Império do Brasil, 1824) 
 
a) Tomando como referência os textos acima, IDENTIFIQUE uma característica da Constituição de 1824 e uma 
característica da Constituição de 1988. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) EXPLIQUE a relação entre o Poder Moderador e os demais poderes políticos de Estado, instituída pela Constituição 
brasileira de 1824. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20 - “Brasileiros! (...) Do dia 07 de abril de 1831 começou a nossa existência nacional. (...) O maior obstáculo que a 
isso se opunha retira-se do meio de nós, sairá de um país onde deixava o flagelo da guerra civil, em troca de um 
Trono que lhe demos. Tudo agora depende de nós mesmos, da nossa prudência, moderação e energia (...) e seremos 
apontados com admiração pelas nações mais cultas”. 
 

(Proclamação em nome da Assembléia Geral dos povos do Brasil dando conta dos acontecimentos do dia 7 de abril de 
1831, in João Armitage, História do Brasil, Ed. De Ouro, RJ, 1965, pg. 383). 
 
A partir do seu conhecimento sobre esta conturbada quadra da vida política brasileira: 
 

a) Explique a vinculação, no texto, do 7 de abril à independência brasileira, citando ainda qual era seu “maior 
obstáculo”. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) Relacione a parte sublinhada do texto à situação política brasileira no Período Regencial. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


