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01. O Segundo Reinado, governado por um maçom, não tinha uma ideologia muito próxima do conservadorismo e tradição católicas, 
criando bases para um confl ito entre as instituições envolvidas, fato expresso na defesa feita pelo Bispo Dom Vital, cuja oposição 
se tornou sistemática contra a postura adotada pelo Governo, sobretudo, no que concerne à tentativa de manutenção de alguma 
infl uência no centro da Igreja. Esse dilema estruturou a “Questão Religiosa” que compôs os elementos desestruturantes do Império.

 Resposta: B

02. A luta orgânica entre liberais e conservadores; descentralizadores e centralizadores se refl etiu nesse momento da República da Espada, 
de modo que a indefi nição ideológica entre os grupos envolvidos no processo de aplicação do republicanismo, produziu um confl ito 
entre Deodoro e o Congresso Nacional, que pretendia reduzir as suas prerrogativas presidenciais.

 Resposta: B

03. “Nada mais conservador do que um liberal no poder e não há nada mais liberal do que um conservador no poder”... essa expressão 
corrente no Segundo Reinado refl etia o grau de manipulação e centralização do poder nas mãos dos dois grupos políticos sem grandes 
alterações para a política nacional e para os aspectos sociais da nação, tendo em vista que os mesmos eram representados pela elite 
cafeeira e latifundiária.

 Resposta: C

04. A reforma adotada pelo ministro Rui Barbosa se baseou na necessidade de industrialização do Brasil, mediante a ampliação do crédito e 
mais ampla emissão da moeda, iniciativa econômica que, em função dos calotes e da concorrência inglesa, provocaram grave processo 
infl acionário. O caráter protecionista inicialmente adotado não foi efi caz, em face da incapacidade de substituição dos produtos 
agrícolas estrangeiros.

 Resposta: D

05. O republicanismo nacional teve uma forte infl uência da ideologia positivista; isso consta, inclusive nos termos “Ordem” e “Progresso” 
constantes na bandeira com uma simbologia própria daquele movimento francês, porém, tendo preservado elementos de caráter 
monárquico, na medida em que as cores da bandeira representam casas reais de D. Pedro de Alcântara; amarela, dos Habsburgos, e 
verde, de Bragança.

 Resposta: E
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