


REVISÃO FINAL #7



Dos fatores abaixo, aquele que teve forte influência na queda do Império brasileiro foi a:

a) Invasão francesa no Rio de Janeiro, com a fundação da França Antártica, o que
desestabilizou o governo de Dom Pedro II.

b) Concorrência do açúcar antilhano, o que abalou a base econômica nacional, levando a
uma crise econômica generalizada no país.

c) Crise do escravismo, o qual se constituía na base produtiva do Império, levando a uma
crise econômica e à perda do apoio político dos cafeicultores.

d) Revolução Farroupilha, que levou à fragmentação política do país e a uma consequente
crise econômica, o que desestabilizou completamente o regime monárquico.

e) Guerra do Paraguai, visto que, com o acordo celebrado com a Tríplice Aliança, o governo
monárquico perdeu o apoio político dos cafeicultores e de setores descontentes do
Exército.

ROTA 1 



ROTA 2
“Nada se assemelha mais a um ‘saquarema’ que um ‘luzia’
no poder. (Frase atribuída a Holanda Cavalcanti)

A referência, na citação, aos partidos políticos que ocuparam o
cenário nacional, no período imperial, reforça a ideia de terem
existido entre eles, mais semelhanças que diferenças.

No entanto, apresentaram especificidades, algumas das
quais se encontram arroladas abaixo.



ROTA 2
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e, em seguida, a opção CORRETA:

(   ) Em relação ao Estado Nacional, pelo menos no aspecto discursivo, os Liberais tendiam a ser mais 
descentralizadores e os Conservadores mais centralizadores. 

(   ) Ambos os partidos lutaram pelo Ato Adicional de 1834. 

(   ) O Golpe da Maioridade foi sustentado politicamente pelos Liberais. 

(   ) Ao longo do Segundo Reinado, Conservadores e Liberais revezaram-se no poder.

(   ) Com o tempo, ambos os partidos tornaram-se abolicionistas. 

a) V - F - V - V - F; 

b) V - F - F - F - F; 

c) F - V - F - V - V; 

d) F - V - V - F - V.



ROTA 3
A Revolução Praieira, como lembra o historiador Caio Prado Júnior, foi o último suspiro de vida
do liberalismo radical no Brasil dos oitocentos, encerrando, portanto, a fase de intensa agitação
social iniciada no Período Regencial. Desse momento até a década que antecede a República, o
perfil político do Brasil caracterizou-se pelo(a):
a) Revezamento político entre os restauradores e conservadores, que buscavam ajustar os
interesses dos grandes proprietários rurais escravistas aos da monarquia.
b) Revezamento político entre liberais e conservadores, que buscavam atenuar os conflitos e
acentuar a reciprocidade de interesses entre o governo e os partidos.
c) Constante conciliação entre o poder moderador e os conservadores, afastando o partido liberal,
que pleiteava reformas econômico-sociais.
d) Conciliação entre liberais e conservadores, que se alternavam no poder, como forma de afastar
o governo monárquico das decisões políticas.
e) Distensão entre os partidos conservador e liberal, pois o último passou a defender a extinção do
poder moderador, da escravidão e da guarda nacional.



ROTA 4
No Brasil, o Movimento Republicano se fortaleceu a
partir de 1870 e culminou com o fim do período
monárquico. Inspiravam o ideário desse Movimento:

a) Liberalismo, coronelismo e soberania nacional

b) Anarquismo, militarismo e abolição da escravatura

c) Positivismo, federalismo e separação entre Igreja e Estado

d) Iluminismo, reformismo e centralização política



ROTA 5
Foram responsáveis pela crise do regime monárquico,
exceto:

a) A abolição da escravidão

b) Desenvolvimento da cafeicultura no Oeste Novo paulista.

c) O declínio da atividade mineradora.

d) O descontentamento dos militares após a guerra contra o
Paraguai.

e) A criação do Partido Republicano.



O surgimento do movimento republicano, após 1870, está ligado a várias
transformações da sociedade brasileira, como o(a):

a) Interesse das oligarquias estaduais na descentralização política.

b) Renascimento do Partido Liberal formado pela burguesia urbana e
financeira.

c) Emergência de uma classe operária formada por ex-escravos.

d) Formação do Partido Republicano pela burocracia estatal, em oposição às
oligarquias.

e) Nacionalização dos imigrantes e sua participação nas eleições com a
alteração do equilíbrio eleitoral.

ROTA 6



ROTA 7
As manifestações culturais brasileiras, na segunda metade do
século XIX, refletem, como característica marcante:

a) O nacionalismo real, buscando retratar temas das classes sociais
mais pobres.

b) O poder da Igreja sobre as manifestações culturais, inclusive
buscando angariar fiéis.

c) A indiferença aos temas nacionais, retratando situações europeias
somente.

d) Influências europeias associadas aos temas nacionais.



ROTA 8
O descontentamento do Exército, que culminou na
Questão Militar no final do Império, pode ser atribuído:

a) às pressões exercidas pela Igreja junto aos militares para
abolir a monarquia.

b) à propaganda do militarismo sul-americano na imprensa
brasileira.

c) às tendências ultrademocráticas das forças armadas, que
desejavam conceder maior participação política aos analfabetos.

d) à ambição de iniciar um programa de expansão imperialista
na América Latina.

e) à predominância do poder civil, que não prestigiava os
militares e lhes proibia o debate político pela imprensa.



ROTA 9
O Segundo Reinado (1840-1889) marca a afirmação e também a fase
final da Monarquia brasileira. Sobre este período, a alternativa FALSA
é: a) O catolicismo era a religião oficial do estado brasileiro.

b) As eleições eram democráticas, havendo uma significativa participação
popular nos destinos do Império.

c) A revolta denominada Praieira ocorreu em Pernambuco, sendo uma de suas
principais reivindicações a implantação de um regime republicano.

d) O café, no final do Império, foi o produto responsável pela maior parte das
exportações brasileiras.

e) Os lucros obtidos com a produção e comercialização do café permitiram a
acumulação de capital necessário para a implantação de indústrias.



ROTA 10
Assinale a alternativa correta sobre a história do Brasil Imperial.

a) A Constituição de 1824 instituiu o regime monárquico-constitucional e o princípio da
divisão de poder. Foram estabelecidos três poderes: o legislativo, o executivo e o moderador.
b) A Revolução Praieira (1842) expressou o descontentamento dos liberais mineiros em
relação aos rumos tomados pelo Império com o chamado “golpe da maioridade”, arquitetado
pelos conservadores. A denominação “praieira” derivava do logradouro (a rua da Praia) onde
se localizava o jornal “O liberal”, porta-voz dos revolucionários.

c) Os republicanos foram proscritos da vida política do país pelo Ato Adicional de 1834.
Apesar da proibição, em 1870, um grupo de profissionais liberais fundou um partido
republicano em São Paulo, que funcionou na clandestinidade até a proclamação da
República.

d) A chamada “Lei do Ventre Livre” (1871) declarou livre todo filho de mulher escrava
nascido a partir de sua promulgação. Além disso, continha outras disposições tendentes a
abolir gradualmente a escravidão, entre as quais a facilitação dos processos de alforria dos
escravos nascidos antes da Lei.

e) O legislativo imperial era bicameral, isto é, composto de duas câmaras: a Câmara dos
Deputados e o Conselho de Estado. Os mandatos dos deputados eram temporários e os dos
conselheiros de Estado eram vitalícios.



O regime monárquico no Brasil começa a declinar já em fins da década de 1860, finalizando-se efetivamente
em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, que:

a) oportunizou a adoção imediata do sistema de eleições diretas, sendo eleito o primeiro presidente do Brasil,
o marechal Deodoro da Fonseca.

b) coroava a vitória de Liberais contra Conservadores que empunharam sempre a bandeira republicana.

c) extinguiu o regime de padroado régio, separando, no Brasil, os poderes do Estado e os da Igreja católica.

d) ao ser Implantada, aproveitou os símbolos nacionais da monarquia, excetuando-se a criação de uma nova
bandeira;

e) desestimulou a vinda de emigrantes estrangeiros e a participação dos portugueses na administração do
país.

ROTA 11 
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