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01. O debate entre a centralização e a descentralização do poder estava na ordem do dia no Período Regencial. O quadro de convulsão
social, envolvendo as diversas forças políticas, é resultado desse debate de onde emergem as inúmeras revoltas nas províncias que
revelam as contradições de interesses dos diversos grupos sociais envolvidos. Em comum entre elas, o desejo de maior autonomia ante
o poder central.
Resposta: E
02. O texto, de autoria do Pe. Diogo Antônio Feijó, que ocupou o cargo de ministro da justiça na fase inicial das Regências, tendo criado nessa condição
a Guarda Nacional, instrumento de controle social nas mãos da aristocracia, é um indicativo do quadro político e social que marcou todo esse
período, marcado por profunda instabilidade política, devido a disputa entre os que pretendiam promover uma descentralização contra os que
eram favoráveis à manutenção de uma estrutura centralizada do poder, além da intensa agitação social, manifesta em diversas revoltas espalhadas
pelo país, como a Cabanagem, no Pará, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul.
Resposta: E
03. Durante a fase das regências eclodiram diversos movimentos proveniente das mais variadas classes que buscavam contestar a ordem
política e social. Porém foi na Balaiada e na Revolta dos Malês que evidenciamos o apelo popular em que escravos, ex- escravos,
mulatos e demais elementos das camadas marginalizadas participaram e até mesmo comandaram esses movimentos. Observando as
imagens é possível perceber que na primeira, negros estavam a fazer cestos, denominados balaios, na segunda, a descrição da obra
de Debret indica um negro de origem muçulmana, conhecidos por malês.
Resposta: C
04. A minissérie “A Casa das Sete Mulheres” exibida pela TV Globo retratava, como diz o comando da questão, o espaço social feminino
da época onde fica claro o patriarcalismo predominante na sociedade gaúcha do século XIX emoldurada pelo maior conflito vivido
na história do Rio Grande do Sul, conhecido como Revolução Farroupilha, onde a elite pecuarista reclamava da falta de medidas que
pudessem proteger a carne gaúcha da concorrência estrangeira. Mesmo submetidas a certos limites, as mulheres desempenhavam
papel de liderança, especialmente no espaço doméstico, desde que submetidas a autoridade dos homens.
Resposta: C
05. O Golpe da Maioridade, que antecipou a coroação de D. Pedro II ao trono, foi mais do que uma articulação política promovida
pelo grupo político dos liberais que pretendiam retomar o poder que naquele momento estava nas mãos dos conservadores.
A antecipação do jovem príncipe ao trono traria as condições necessárias para superar a instabilidade política e social da fase das
regências. Revestido de legitimidade acreditava-se que as disputas entre os grupos políticos fossem reduzidas, além de que a repressão
aos movimentos sediciosos regionais se tornaria mais eficiente pela restauração do Poder Moderador.
Resposta: E
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