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01. Tem conexão com o texto de Hamilton de Mattos Monteiro. Fugido de Napoleão, em 1808, a Corte Portuguesa chegou
ao Brasil trazendo as estruturas do Estado Português. A corte abriu os portos para os ingleses acabando com o pacto
colonial que era considerado o esteio da colonização. Assim, o Brasil caminha rumo à independência.
Resposta: independência do Brasil.
02. Ao colocar a raça brasileira formada, apenas, por brancos e índios, a historiografia oficial repudiava o negro,
considerado “inferior” e colocava “debaixo do tapete” o mal da escravidão.
Resposta: critica o caráter elitista e romântico da historiografia oficial, vigente na época da independência e mantido ao
longo de grande parte de nossa história.
03. A Constituição brasileira de 1824 restringia a participação da população ao voto: renda mínima (critério censitário),
voto masculino, eleição indireta e voto separado em dois graus (eleitor de província sendo eleito para eleger deputados e
senadores) eram características do voto no Primeiro Reinado.
Resposta: censitário, masculino, indireto.
04. É a única alternativa que retrata uma situação vivida pelo Brasil após a independência. Apesar de obter a liberdade, o
país ficou sob o governo de um monarca português, D. Pedro I, herdeiro do trono de Portugal que, com o apoio da elite
portuguesa residente no Brasil e ligada ao comércio, deu um golpe, fechou a Assembleia Constituinte, prendeu diversos
deputados e impôs uma Constituição centralizadora e autoritária ao país.
Resposta: estabelecimento da Constituição outorgada de 1824, feita por D. Pedro I, depois de ter dissolvido a Assembleia Constituinte que elaborava o texto constitucional.
05. O poder central no período posterior a abdicação de D. Pedro I foi assumido por regentes cujas medidas confrontaram as
elites e as camadas populares da população brasileira, assim como foi marcado pelo surgimento e modificações e
diversos grupos políticos e a eclosão de diversas revoltas.
Resposta: pela redefinição do poder monárquico, pela formação de grupos políticos e por instabilidade nas estruturas
sociais e econômicas estabelecidas, favorecendo a eclosão de várias revoltas.
06. A crise econômica que não foi debelada, as ações políticas dos regentes e a manutenção da exclusão social, contribuíram
para a eclosão das manifestações populares nas ruas do Brasil.
Resposta: a turbulência política desse período se fazia presente através das revoltas e manifestações no Brasil.
07. O Período Regencial foi marcado por grande instabilidade política e pelas inúmeras revoltas, explicadas, entre outros
fatores pelas disputas entre diferentes grupos de proprietários pelo poder.
Resposta: o agravamento da situação econômica e as disputas entre diferentes grupos de proprietários pelo poder foram
elementos motivadores das instabilidades do período.
08. Enquanto o charque gaucho pagavam altos impostos para ser vendido em outras províncias do Brasil, o governo
regencial concedeu redução de impostos para a venda do charque originário do Paraguai, Argentina e Uruguai.
Resposta: elevados impostos cobrados ao Rio Grande do Sul, que diminuíam a capacidade de concorrência dos produtos gaúchos, especialmente do charque.
09. Desde que foi outorgada a constituição de 1824 se instituiu no Brasil a centralização do poder. Tal característica foi
mantida durante a Regência, levando à diversos movimentos desse período.
Resposta: podem ser vistas, de um modo geral, como respostas à política elitista e período conturbado, que restringia a
autonomia das províncias.
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10. Entre os fatores que contribuíram para o chamado Golpe da Maioridade estão; o centralismo do governo regencial e a
ação intervencionista da Guarda Nacional como agente do poder central diante das inúmeras rebeliões que estouraram
no período.
Resposta: a instabilidade do Período Regencial e a ação intervencionista da Guarda Nacional sobre a população, ampliando o poder dos latifundiários, além das disputas entre as elites.
11. A “lei para inglês ver”, na prática, não extinguiu o tráfico intercontinental de escravos, ampliando, contudo, de forma
decisiva, a polêmica sobre tal questão.
Resposta: a "lei para inglês ver", na prática, não extinguiu o tráfico intercontinental de escravos, tendo o mesmo continuado a existir por muitos anos.
12. Na Constituição de 1824 o Poder Moderador se sobrepunha aos outros poderes.
Resposta: na Constituição brasileira de 1824, na medida em que a criação do Poder Moderador se sobrepôs aos poderes
executivo, legislativo e judiciário, possibilitando, na prática, o exercício do poder de uma forma autocrática.
13.
Resposta: agitado da Regência.
14.
Resposta: Guerra dos Farrapos, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês.
15.
Resposta: extinção do Poder Moderador, a proclamação da república e a instituição do sufrágio universal.

