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01. Para alguns historiadores, determinadas o Ato Adicional foi um verdadeiro “divisor de águas” na história da Monarquia, tendo 
contribuído para que o Brasil vivesse uma espécie de “ensaio republicano”, especialmente pela criação das Assembleias Legislativas 
Provinciais, que concediam relativa autonomia, a criação do município neutro do Rio de Janeiro e a transformação da Regência Trina 
em Regência Una, eletiva e por um período de 4 anos, que se assemelha a escolha do presidente em uma República. 

 Resposta: E

02. Na primeira fase das regências algumas iniciativas foram tomadas no sentido de ampliar o poder local e diminuir o poder central. 
Dentre essas inciativas destacamos a aprovação do Código do Processo Criminal em 1832, que regulamentava a atuação do Juízes de 
Paz que, assim como os coronéis que controlavam a Guarda Nacional, eram representativos do poder local. Espécie de juiz e delegado, 
sua escolha se dava por meio do voto dos cidadãos qualifi cados por critério censitário. 

 Resposta: C

03. O Período Regencial é o período subsequente à abdicação de D. Pedro I, em 1831, até o golpe que antecipou D. Pedro II ao trono, 
em 1840. Nesta fase, observamos como principal característica a agitação política e social, consequência do reordenamento político 
e dos debates em torno da centralização ou descentralização do poder, resultando em revoltas como a Cabanagem, a Sabinada, a 
Balaiada e a Farroupilha. Para muitos, neste momento estava em jogo a unidade territorial do Brasil. Podemos ainda mencionar a 
Guarda Nacional, criada em 1831 como uma instituição paramilitar que assumiu um papel destacado ao garantir sustentação aos 
interesses das elites agrárias.

 Resposta: D

04. A Guarda Nacional desempenhou importante papel no contexto do Período Regencial. Criada em 1831, condicionava-se à participação 
nessa instituição aos critérios censitários. De fato, a Guarda Nacional tornou-se um poderoso instrumento de controle social nas mãos 
da elite agrária; seu dirigente, que comprava o título de coronel, passava a desfrutar de grande prestígio na região onde atuava.

 Resposta: C

05. Entre os fatos que marcaram o Período Regencial, merece destaque especial a instituição do Ato Adicional, em 1834. Esse ato refl etia 
a tentativa de um reordenamento da ordem política, de modo a evitar sobressaltos e disputas pelo poder, buscando uma correlação de 
forças, concedendo algumas medidas descentralizadoras, mas sem suprimir defi nitivamente a lógica conservadora do período. Entre 
as suas ações mais importantes está a criação das Assembleias Legislativas Provinciais para atender aos interesses dos grupos políticos 
locais.

 Resposta: D

06. A questão aborda o período agitado das Regências entre 1831 – 1840. Para muitos o “vazio no poder”, resultado da impossibilidade 
do herdeiro do trono assumir após a abdicação de D. Pedro I, em virtude de sua pouca idade, contribuiu para o agravamento das 
tensões e do debate em torno da centralização e descentralização do poder. Surgem novos atores sociais que se apresentam nas mais 
variadas regiões em movimentos, que embora tivessem origens sociais distintas (cabanagem e farroupilha, por exemplo), demonstram 
descontentamento com o centralismo político do I Reinado e exigiam uma maior autonomia política e econômica para as províncias.

 Resposta: E

07. De fato, a relevância do Ato Adicional na história do Período Regencial é tão grande que alguns o colocam como um divisor de águas 
do período, isto é, existe o momento antes e o depois do Ato Adicional. Suas medidas mais importantes foram a substituição da 
Regência Trina pela regência Una, eletiva, e por um período de 4 anos, a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, a criação do 
município neutro do Rio de Janeiro e a supressão do poder Moderador. 

 Resposta: D

08. Conhecendo o papel para o qual foi criado a Guarda Nacional pelo ministro da justiça Diogo Antônio Feijó durante a fase das regências 
fi ca fácil chegar a opção correta. Afi nal seu objetivo era dotar a aristocracia rural de um instrumento efi ciente de controle social 
comandado pela elite agrária personifi cado na fi gura do coronel.

 Resposta: C
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Resolução – História I

09. Após a abdicação de D. Pedro I implantou-se, no Brasil, a fase das Regências, onde as tendências políticas se agruparam em: restauradores, 
que pretendiam o retorno de D. Pedro I para o Brasil; moderados, que pretendiam um modelo monárquico constitucional; e os exaltados, 
que queriam mudanças mais signifi cativas.

 Resposta: C

10. Desde os primórdios do nascimento do Estado brasileiro a Inglaterra condicionou seu apoio econômico à proibição do tráfi co negreiro. 
O problema é que a economia nacional dependia essencialmente da mão de obra escrava, sem a qual o modelo agroexportador 
sucumbiria, além do que a classe dirigente neste período era justamente a elite agrária escravista. A não obediência aos pressupostos 
da lei que, sendo ignorada, foi batizada de “lei pra inglês ver” se fazia notar, na medida em que o Brasil continuava a receber um 
fl uxo grande de escravos (somente sendo interrompido em 1850, com a Lei Euzébio de Queirós).

 Resposta: D
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