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01. O parlamentarismo aplicado no Brasil diferia substancialmente do modelo inglês, já que a indicação do Presidente do Conselho de 
Ministros (equivalente ao cargo de Primeiro Ministro) era de responsabilidade do Imperador que, percebendo a falta de diferenças 
ideológicas expressivas entre os partidos liberal e conservador, promovia uma espécie de revezamento entre eles. Este mecanismo 
político foi um dos fatores que contribuiu para uma certa estabilidade política no período do Segundo Reinado.

 Resposta: A

02. Na abordagem feita no texto, predomina a defesa da importância do poder local, a regionalização do sistema jurídico, a preservação 
dos aspectos sócio-político internos, bem como, a exaltação da assembleia provincial. Todo esse discurso presume uma postura de 
defesa do federalismo por parte do autor, principalmente no fi nal do Segundo Reinado, quando se tornou comum o debate em torno 
da demanda política das regiões e de seus poderes específi cos.

 Resposta: C

03. Anteriormente ofuscado pela Guarda Nacional, o Exército brasileiro teve destacada importância no contexto da Guerra do Paraguai. 
Vitoriosos, os militares regressaram fortalecidos passando a questionar a sua limitada participação política nacional. Note, ainda, que 
o Exército fora fortemente infl uenciado pelos ideais republicanos e abolicionistas entrando progressivamente em choque com as bases 
do estado monárquico e escravista. 

 Resposta: D

04. No contexto da Guerra do Paraguai não podemos negar a infl uência dos interesses ingleses no confl ito que viam o Paraguai como 
um “perigoso exemplo” a ser seguido. Porém, durante certo período, esse interesse foi ressaltado como fator determinante para o 
confl ito, ignorando ou colocando em segundo plano as rivalidades preexistentes na região platina, em que os diferentes interesses 
na Bacia do Prata teriam levado à formação da Tríplice Aliança – Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Observa-se que, para 
esse quadro, muito contribui as ações expansionistas do Paraguai que, invadindo Brasil e Argentina, buscava superar a sua defi ciência 
de não ter saída para o mar. 

 Resposta: D

05. A revolução Praieira em Pernambuco que ocorreu em 1848 foi fortemente infl uenciada por eventos revolucionários que ocorriam na 
Europa tais como as revoluções liberais burguesas, as tentativas de unifi cações tardias e a edição do Manifesto do Partido Comunista 
considerado o marco inicial do socialismo científi co na Europa. Esses “ventos revolucionários” europeus acabavam por dar argumentos 
aos que no Brasil questionavam a ordem monárquica e centralizadora do II Reinado.

 Resposta: D

06. Durante o Segundo Reinado, observamos a predominância política de dois partidos, o liberal e o conservador. Pela tabela oferecida na 
questão percebe-se a pouca diferença, em termos de composição social, dos participantes dos dois partidos. Sem dúvida, essa origem 
comum contribuiu para a estabilidade que marcou esse período, na medida em que, pouco ou quase nada se observa em termos de 
diferenças ideológicas entre os partidos, que representavam, a grosso modo, as elites do país. 

 Resposta: D

07. A herança colonial, marcada pelo latifúndio e pela dominação de oligarquias (família Cavalcanti), são elementos que contribuíram 
decisivamente para a Revolução Praieira, em Pernambuco, em 1848. Acrescente-se o lusofobismo, isto é, a Repúdia ao elemento 
português que controlava ainda determinadas atividades comerciais na região. As propostas do movimento encontram-se sintetizadas 
no Manifesto ao Mundo que, entre outros aspectos, propunha: voto livre e universal do povo brasileiro, a liberdade de comunicar os 
pensamentos por meio da imprensa, o trabalho como garantia de vida para o cidadão, o comércio a retalho só para os brasileiros, a 
inteira e efetiva independência dos poderes constituídos, extinção do juro convencional, extinção do sistema de recrutamento, extinção 
do poder moderador e maior autonomia política para as unidades do império. 

 Resposta: C

08. Ainda que a Guerra do Paraguai tenha contribuído para o fortalecimento do Brasil no contexto da política externa na América Latina, 
internamente provocou uma série de transformações especialmente com fortalecimento do exército que, progressivamente, chocaria-
se com o poder imperial. Para esse contexto, colaborou a afi rmação do exército que retornou do confl ito vitorioso e exigindo maior 
participação na vida política do país. Finalmente, a participação dos escravos nas fi leiras do exército, contribuiu decisivamente para a 
difusão do ideal abolicionista entre os militares.

 Resposta: D
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Resolução – História I

09. A questão traz fragmentos com diferentes visões sobre a Guerra do Paraguai, especialmente quanto à participação da Inglaterra e à 
defesa de seus interesses na América do Sul. No primeiro, o autor coloca que a atuação dos soldados brasileiros encobriu a “vilania” 
dos interesses ingleses. No segundo texto, o autor classifi ca como “conspiratório” e contrário à realidade dos fatos a ideia de que a 
Guerra do Paraguai foi motivada por interesses britânicos.  A divergência de opiniões não resulta de falta de documentos ou fontes e 
demonstra a difi culdade de elaborar explicações convincentes e defi nitivas diante da complexidade e da diversidade de fatos e interesses 
envolvidos na Guerra do Paraguai.

 Resposta: D

10. Ainda que não possamos negar os interesses econômicos e a infl uência da Inglaterra que poderia enxergar no Paraguai um “perigoso 
exemplo” a ser seguido, devemos ressaltar que a Guerra do Paraguai remonta ao processo de colonização das Américas por lusos e 
espanhóis, onde a questão da defi nição de fronteiras frequentemente gerava incidentes diplomáticos e militares. Eram as rivalidades 
platinas. A Guerra da Cisplatina que deu origem ao Uruguai que separou-se do império do Brasil é um exemplo dessas rivalidades. 
Sob a ditadura da família Lopez, o Paraguai que tem a limitação geográfi ca de não ter saída para o mar, desenvolveu uma política 
imperialista promovendo invasões ao Brasil e a Argentina, que formaram a tríplice aliança com participação do Uruguai na intenção 
de impedir o projeto do “Grande Paraguai”. Se por lado a vitória do Brasil no confl ito consolidou sua hegemonia na América do Sul, 
o fortalecimento do exército provocou a fragilização das bases de sustentação do Império com o avanço dos ideais republicanos e 
abolicionistas. 

 Resposta: A
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