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01. Conforme a autora, é destacável a condição elitista ou classista no cenário político em questão, através de estratégias que excluem 
qualquer participação de natureza popular. Isso se depreende pela escolha de um sistema de voto censitário, sedimentando uma 
transição para uma República que não transformou esse cenário repentinamente, salientando-se como exemplos as manipulações feitas 
sobre os currais eleitorais e a prática do voto de cabresto, de onde se conclui pela manutenção do poder nas mãos de uma minoria.

 Resposta: D

02. Havia uma correlação de forças e interesses, durante grande parte do Segundo Reinado, entre os cafeicultores e o imperador, uma 
vez que aqueles não eram adeptos do liberalismo inglês, sobretudo quando os estados vinculados ao café produziam uma dinâmica 
interna toda específica, em detrimento daqueles outros não produtores.

 Resposta: B

03. Frei Caneca, em Pernambuco, liderou a Confederação do Equador, mediante a assimilação dos ideais liberais do Movimento Iluminista. 
Fato histórico vinculado ao ideal republicanista, elitista e aristocrático local; de cunho separatista em relação ao território nacional.

 Resposta: C

04. Entre outras insatisfações dos integrantes da Confederação do Equador, os liberais aristocratas estavam insatisfeitos com a forma 
violenta e autoritária do imperador D. Pedro I, quanto à dissolução da “Constituição da Mandioca” e a inconsequente imposição da 
Constituição de 1824.

 Resposta: A

05. Quase todos os países da América adotaram o regime republicano em suas estruturas político-administrativas; somente o México 
(por pouco tempo) e o Brasil adotaram a monarquia; este último, sobretudo, em função da necessidade que a aristocracia fundiária 
percebeu de manter a integridade territorial e evitar que qualquer processo de autonomia republicanista levasse à desestruturação da 
escravidão, latifúndio e agromanufatura exportadora.

 Resposta: A
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