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01. As medidas liberais prevaleceram marcando o início do Período Regencial. A partir de 1832 esse fenômeno se fez observar, sobretudo 
quando o Ministro da Justiça Diogo Antônio Feijó, tornou-se o epicentro do poder governamental ao elaborar o cargo de Juiz de Paz, 
na busca de distribuir as funções jurídicas e administrativas. Tais juízes seria apontados por meio de um processo eletivo, mediante 
voto censitário, com atividades relativas à ordem interna, conciliação e eleição.

 Resposta: C

02. Apesar das alterações na configuração política do país, após o processo de independência, o Brasil prosseguiu dependente da 
economia inglesa, em especial, tendo em vista a renovação dos Tratados de 1810. Com a independência, apenas de caráter político, a 
infraestrutura agroexportadora, o uso da mão de obra escrava e o exercício de poder das classes aristocráticas se preservou, também, 
durante o Período Regencial.

 Resposta: C

03. O Período Regencial foi marcado por inúmeras revoltas provinciais, exigindo das elites governamentais medidas de controle, sendo 
uma delas a revisão da divisão territorial a partir de uma nova cartografia, o que se depreende dos mapas mostrados na questão. Além 
disso, a repressão militar procurou estabelecer o fim de movimentos como a Cabanagem, a Farroupilha e outros.

 Resposta: A

04. O Período Regencial representa uma transição que se estabelece a partir da abdicação de Dom Pedro I até o Golpe da Maioridade e, 
por isso mesmo, em face da ausência de uma representação mais pessoal, tornou-se o palco de diversos conflitos de poder. Não se 
tratava apenas de revoltas provinciais, mas de disputas acirradas no cenário político nacional. Surgiram segmentos como o dos liberais 
moderados, defensores da autonomia provincial; os restauradores, que pregavam o retorno a um regime centralizador sob as mais de 
D. Pedro, e os liberais exaltados, que ressaltavam a necessidade de um governo republicano, democrático e abolicionista.

 Resposta: D

05. O período das regências pode ser identificado como uma fase de grande instabilidade política, sobretudo, em face da oposição 
entre liberais e conservadores. Não obstante a Constituição de 1824 previsse a formulação de uma Regência, estando o imperador 
herdeiro  impedido de assumir em face da sua idade, as transformações econômicas, com o desenvolvimento de nichos regionais de 
enriquecimento, produziram uma busca por mais ampla autonomia, livre das injunções fiscais de um governo central pouco confiável 
ou distante dos interesses ideológicos dos seus promotores.

 Resposta: E

Rodrigo Rocha – Rev.: AC
09630615_fix_Aula 08 - Período Regencial (1831-1840)


