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01. O golpe da maioridade tem sido visto historicamente como uma articulação política dos liberais (com a realização de campanhas e 
movimentos como o Clube da Maioridade) que pretendiam retomar o poder que estava nas mãos dos conservadores desde a renúncia 
de Feijó no período das regências. Ainda que articulado pelos liberais a antecipação da maioridade do Imperador poderia contribuir para 
estabilização política, desejo maior das elites, através da pacifi cação de revoltas originadas a partir das regências, ação em grande parte 
facilitada pela restauração do poder Moderador. Ressalte-se ainda que para essa estabilidade, contribuiu a adoção do parlamentarismo 
que no Brasil assumia características próprias. 

Resposta: E

02. Ainda que o Segundo Reinado tenha se caraterizado como uma fase de maior estabilidade política e social, contrastava com a fase 
histórica anterior, que foi marcada por grande instabilidade, observamos nele um confl ito que foi fortemente infl uenciado pelos ideais 
liberais e socialistas europeus, que, somado à questão do latifúndio, do mandonismo da família Cavalcanti e do sentimento lusofobista 
em Pernambuco, culminou com a chamada Revolução Praieira, em 1848.

 Resposta: D

03. A exposição das imagens relativas a duas fases ou representações de poder, durante a fase imperial brasileira evidencia o interesse em 
identifi car sua caracterização. Apesar de D. Pedro I representar o interesse, o quadro de Moreaux o situou na conta de líder popular, 
pelo que se depreende quanto a existência de membros das camadas populares. O segundo quadro relativo a D. Pedro II representa 
uma fase de certa estabilidade política, sem que, para isso, seja necessário recorrer à forma como o protagonista político se acha 
apresentado.

 Resposta: B

04. A política externa do Período Monárquico esteve intimamente ligada ao relacionamento do Brasil com a Inglaterra. 
 No período do Segundo Reinado estas relações com a Inglaterra, que já estavam estremecidas pela não renovação dos tratados 

comerciais iniciados em 1810, chegaram ao rompimento diplomático após os incidentes da Questão Christie, quando o representante 
inglês William Christie exigiu o pagamento de uma indenização após o naufrágio do navio inglês Prince of Walles, no litoral do Rio 
Grande do Sul.

 Resposta: B

05. A Guerra do Paraguai foi o maior confl ito bélico da história sul-americana, opondo o Paraguai à Tríplice Aliança composta por Brasil, 
Argentina e Uruguai. O confl ito signifi cou a destruição de todo o desenvolvimento alcançado pelo Paraguai desde a sua independência. 
Para o Brasil, que lutou praticamente sozinho na fase fi nal da guerra, a vitória não fortaleceu o regime imperial vigente, contribuindo 
para a consolidação do exército enquanto instituição, que passou a exigir maior participação e espaço na política, questionando a 
escravidão e o próprio regime monárquico. 

Resposta: A
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