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01. A questão parte da tradicional ideia de que “o povo assistiu bestializado” a Proclamação da República, ou seja, “alheio” ao que se 
passava, a transição da Monarquia para a República não apresentou uma ruptura significativa, mas uma reordenação do Estado, apesar 
de admitir novos participantes na vida política, como os militares e os cafeicultores do oeste paulista.

 Resposta: C

02. Embora alguns movimentos provinciais tivessem conteúdo liberal elitista como foi o caso da Farroupilha, outras revoltas se caracterizaram 
pela ampla participação popular, com a presença de segmentos antes excluídos ou marginais ao processo econômico, político e social 
do Período Regencial; insatisfeitos com o desequilíbrio dos mercados locais e o aprofundamento de seu estado de pobreza.

 Resposta: D

03. A primeira região importante em termos de produção de café em grande escala foi o Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, 
em grandes unidades com mão de obra escrava africana. A expansão para o interior de São Paulo ocorreu numa época de aumento 
das pressões inglesas com o Bill Aberdeen, decisivo para o restabelecimento do fim do tráfico negreiro em 1850 com a Lei Eusébio 
de Queiroz, forçando os fazendeiros e governantes a encontrarem uma alternativa para o problema do trabalho, quando se adotou 
o sistema de parceria e se estipulou a vinda de imigrantes europeus.

 Resposta: E

04. O Período Regencial foi caracterizado pelas constantes revoltas provinciais, tais como a Cabanagem, a Farroupilha, a Sabinada e a 
Balaiada, todas de feição separatista e republicana.

 Resposta: B

05. A Balaiada ocorreu no Maranhão e a Cabanagem em Belém do Pará e tiveram em comum a segmentação social das classes subalternas 
envolvidas.

 Resposta: C

06. A Revolta dos Farrapos não rompeu inicialmente com os demais instrumentos político-institucionais, situando o seu protesto no fator 
econômico que envolvia o comércio de charque. O estopim do movimento foi a ampliação dos tributos sobre o produto quando da 
nomeação de Antônio Rodrigues Braga como líder provincial em oposição aos anseios dos ricos fazendeiros.

 Resposta: D

07. A cabanagem teve uma mobilização voltada para o questionamento das grandes propriedades rurais, ou seja, a alta concentração 
fundiária existente e, também, em face da forte manutenção da escravidão e do racismo, o que era extensivo também aos indígenas 
locais.

 Resposta: A

08. Criada durante o governo do Padre Diogo Feijó, a Guarda Nacional tinha o objetivo de evitar revoltas internas e conter a anarquia, 
sobretudo, na defesa dos interesses da aristocracia fundiária; a sua elaboração convergiu com a eclosão de revoltas como a Cabanagem 
e a Farroupilha. Sua função clássica estava vinculada à manutenção do cumprimento das leis constitucionais e da ordem interna.

 Resposta: B

09. As constantes lutas internas pelo poder entre Liberais e Conservadores criava uma atmosfera de instabilidade política e ideológica 
que se refletiu nas províncias de modo preocupante, sobretudo, em face da busca de uma ampla autonomia das mesmas diante do 
poder central. Começou a se estabelecer, por parte das autoridades, um estado de insegurança quanto ao futuro da nação e a sua 
integridade territorial. Daí, os representantes dos partidos terem chegado ao consenso de que somente a figura de um imperador 
poderia garantir essa estabilidade perdida.

 Resposta: E

10. Ainda que tivessem suas particularidades as revoltas que eclodiram no Período Regencial tinham em comum a crítica ao centralismo 
e o desejo de maior autonomia para as províncias.

 Resposta: D
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