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01. Com a abdicação de D. Pedro I em 1831 ocorreu uma reformulação das correntes políticas que existia no I Reinado. Grande parte do 
partido português reuniu-se em torno do partido restaurador que pretendia entre outras coisas trazer de volta a fi gura do Imperador. 
Já o grupo do partido brasileiro em grande parte migrou para o grupo dos liberais moderados que desejavam limitar o poder do 
imperador, ainda que mantendo a monarquia. Uma pequena parte ainda compôs, junto com alguns segmentos sociais interessados 
em mudanças do sistema político, o grupo dos liberais exaltados que estiveram ligados às revoltas nas províncias.

Resposta: A

02. Criada pelo ministro da justiça Diogo Antônio Feijó, em 1831, a Guarda Nacional era comandada por elementos da elite agrária numa 
organização paramilitar que tinha por fi nalidade manter a ordem pública numa perspectiva elitista, combatendo as ações rebeldes 
nas diversas regiões do Brasil.

 Resposta: C

03. A instabilidade política e social foi a principal característica do Período Regencial, que se estendeu de 1831 a 1840.
 As tensões que resultaram em inúmeras revoltas por todo o país ameaçavam a ordem monárquica já que, via de regra, tais movimentos 

sociais objetivavam a República e o abolicionismo. Destaque-se ainda que o avanço destes movimentos colocavam em risco a unidade 
territorial do Brasil. Tentando, pelo menos em parte, solucionar tais problemas, foi instituído um conjunto de medidas denominado de 
Ato Adicional em 1834 que reformava a Constituição vigente desde 1824. Dentre essas medidas, destaca-se a criação das Assembleias 
Legislativas Provinciais, que concedia maior autonomia para as províncias. 

 Resposta: D

04. O Golpe da Maioridade deve ser visto historicamente como uma articulação política dos liberais, que pretendiam tomar o poder das 
mãos dos conservadores. Através de uma campanha na qual se destacava em importância o “Clube da Maioridade”. Acreditava-se que 
a agitação política e social seria reduzida com a instituição do legítimo herdeiro no trono, já que isso implicaria também na restauração 
do Poder Moderador, facilitando sobremaneira o combate aos focos rebeldes, que ameaçavam a ordem monárquica. 

 Resposta: C

05. A fase inicial do período regencial entre 1831 e 1837 foi marcada por medidas de caráter liberal que promoveram uma relativa 
descentralização política ampliando os poderes locais. Entre essas medidas podemos destacar a criação do Código do Processo Penal ou 
Criminal onde ganhava destaque a fi gura do Juiz de Paz e o Ato Adicional que criou as Assembleias Legislativas Provinciais e suprimiu 
o Poder Moderador.

 Resposta: E
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