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01. Precisamos destacar que a Farroupilha foi a maior guerra civil da história brasileira com duração aproximada de 10 anos, onde os interesses 
da elite agrária produtora de charque se chocava com a política fiscal do Império, que estabelecia vantagens ao charque platino. Seu 
diferencial, no entanto, se deve a que mesmo após quase uma década de batalhas os revoltosos tiveram parte de suas reivindicações 
atendidas (em parte, pela composição predominantemente elitista do movimento), dentre elas a mudança de comportamento da 
política fiscal, que beneficiava os estrangeiros produtores de charque.

 Resposta: D

02. A abdicação de D. Pedro I em 1831 em favor do seu filho de apenas 5 anos gerou no período conhecido como Regencial forte instabilidade 
política e social, pois a ausência, ou melhor, a impossibilidade do herdeiro legal assumir, permitiu disputas políticas daqueles que se 
opunham ao centralismo vigente no Primeiro Reinado que se refletia nas mais diversas revoltas espalhadas pelo país. Tais movimentos 
sociais, ainda que tivessem óbvias diferenciações de composição e de objetivos, buscavam maior autonomia ante ao poder central, 
representando uma ameaça à ordem monárquica por frequentemente firmarem compromissos com os ideais republicanos, federalistas 
e algumas até com o abolicionismo. Os críticos alertavam que, em caso de sucesso de tais movimentos, seria iminente o risco de que 
o país viesse a perder até a unidade territorial mediante a fragmentação do território.

 Resposta: C

03. Entre os conflitos que se manifestaram nas diversas regiões do Brasil na fase das Regências, foi a Farroupilha a que teve maior duração, 
estendendo-se, até o início do Segundo Reinado, em quase 10 anos de batalhas. Sua origem remonta a insatisfação dos criadores de 
gado com a política fiscal do Império que concedia vantagens aos produtores de charque da região platina. O conflito só foi encerrado 
depois do estabelecimento de acordos com os rebeldes, os quais teriam parte de suas reivindicações atendidas. Embora esteja omisso 
na questão, devemos lembrar que contribuiu também para o encerramento do conflito a atuação militar do Barão de Caxias, o futuro 
Duque de Caxias.

 Resposta: A

04. A agitação política e social das regências é, na verdade, um reflexo do modelo político adotado por D. Pedro I logo após a Independência 
do Brasil, calcado no centralismo político e no autoritarismo, expressos na Carta Constitucional outorgada pelo próprio imperador em 
1824. Com a abdicação e diante da impossibilidade do herdeiro legítimo assumir em virtude da pouca idade, observou-se uma espécie 
de “vazio no poder” que abriu perspectivas para as elites locais buscarem uma afirmação de seu poder, contestando o poder central. 
Para isso, era indispensável a mobilização dos mais diversos segmentos sociais em rebeliões que se espalharam por todo o território 
brasileiro.

 Resposta: C

05. A observação atenta do fragmento oferecido na questão era suficiente para que o aluno encontrasse na Guerra dos Farrapos a resposta 
correta, afinal, o excerto mencionou que o movimento durou cerca de 10 anos e que tinha como elementos motivadores, a contestação 
do poder central e a discussão da política de impostos que favorecia especialmente aos países estrangeiros.

 Resposta: E

06. Ainda que o ideal republicano  abolicionista frequentemente fizesse parte do programa das revoltas regenciais, não podemos atribuir 
estas duas motivações indistintamente a todos os movimentos sociais que marcaram a fase das regências, até pelas origens sociais 
diversas que levavam a interesses diferentes. De fato, o que verdadeiramente aproximava as diferentes rebeliões do período era, a 
insatisfação ante ao centralismo político que limitava o poder das províncias, buscando-se dessa forma um maior grau de autonomia 
política. Observe ainda que a despeito das exceções, enquanto a Cabanagem assumia uma conotação mais popular (ainda que 
houvesse participação das elites) a Farroupilha (ainda que contasse participação popular), em sua origem, se ligava aos interesses dos 
estancieiros insatisfeitos com a questão dos impostos do charque.

 Resposta: B

07. Após a abdicação de D. Pedro I em 1831 se seguiu um período marcado por uma profunda instabilidade política e social entre outros 
aspectos porque o legítimo herdeiro estava impossibilitado de assumir pela idade de apenas 5 anos. Observa-se que as primeiras 
regências promoveram mudanças no aparato institucional sendo introduzidas medidas de tendência liberal tais como a edição do 
Código do Processo Penal e o Ato Adicional. Aliás convém lembrar que a instabilidade que se manifestou em várias revoltas espalhadas 
nas províncias do Império como a Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão e Farroupilha no Rio Grande do Sul 
(A Praieira de 1848 ocorrerá somente no II Reinado) foram em grande parte resultado da excessiva centralização política. A repressão 
a estes movimentos ainda que tenha sido dura, evidenciava o risco que tais revoltas representavam para os regentes que naquele 
momento não poderiam usar da força do poder Moderador, suspenso com a edição do Ato Adicional em 1834.

 Resposta: A
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08. Durante a fase das Regências, manifestaram-se, através de várias revoltas espalhadas pelo país, a insatisfação dos diversos segmentos da 
sociedade com a postura centralista herdada do Primeiro Reinado. Das opções que representam a insatisfação das camadas populares, 
temos a Revolta dos Escravos Malês, na Bahia, onde os escravos pleiteavam, além do fim da escravidão, a liberdade religiosa, e a 
Cabanagem, no Pará, que embora tivesse participação dos estratos superiores, foi um movimento de cunho popular.

 Resposta: D 

09. As revoltas Regenciais eram interpretadas pelos grupos dirigentes, dispostos a manter a centralização política, como uma ameaça à 
ordem monárquica, na medida que, no bojo de suas propostas, encontravam-se o desejo de proclamar República, o federalismo e 
até a abolição dos escravos. Além de que, se lograssem êxito, podiam também colocar em risco a unidade territorial, estimulando a 
proliferação de movimentos separatistas, que estavam presentes, por exemplo, em alguns participantes da Farroupilha.

 Resposta: C

10. A abdicação de D. Pedro I favoreceu a subida efetiva ao poder, da antiga aristocracia escravocrata, por intermédio da estrutura política 
chamada de Regência, que se caracterizou por possuir mandatos temporários e eletivos que se aproximavam da forma republicana de 
poder. O Brasil vai possuir inúmeras revoltas devido às divergências entre a própria aristocracia, bem como as manifestações populares 
que se revoltaram contra a concentração de renda. A Revolta Farroupilha foi uma manifestação elitista, onde a aristocracia pecuarista 
queria separar-se do Brasil, numa República que protegesse as charqueadas. Já no Grão-Pará, a população humilde revoltou-se contra 
a miséria através da Cabanagem, mas sem uma proposta republicana devido à escassez teórica. O mesmo pode se referir à Balaiada, 
no Maranhão, ou seja, acerca das revoltas populares, havia uma deficiência na criação de propostas programáticas para uma sociedade 
igualitária efetiva.

 Resposta: D
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