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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Primeiro Reinado 

 

1) Comparando-se os movimentos de independência da América Espanhola e do 

Brasil, é correto afirmar que: 

a) O território fragmentou-se em vários países na parte portuguesa e na espanhola, 

apesar das tentativas de unidade. 

b) A dependência econômica em relação aos países europeus foi superada na América 

Latina. 

c) Enquanto as camadas populares conduziram o processo na América Espanhola, no 

Brasil foi a elite agrária. 

d) A república foi a forma de governo adotada nas ex-colônias espanholas, enquanto 

no Brasil implantou-se a monarquia. 

e) Em ambos houve guerras pela emancipação, apesar do caráter revolucionário 

predominar no Brasil. 

 

2) A Confederação do Equador (1824) foi um dos movimentos que demonstrou o 

conflito existente entre a organização do estado no Brasil e a constituição da nação. 

Das alternativas abaixo, aquela que NÃO caracteriza o movimento é: 

a) Teve a presença de setores populares, que deu ao movimento também o caráter 

de revolta social. 

b) Refletiu forte sentimento antiportuguês, devido ao caráter negociado da 

independência brasileira. 
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c) Significou o descontentamento dos liberais pernambucanos, após a outorga da 

Constituição de 1824. 

d) Buscou o estabelecimento de uma monarquia parlamentar, uma vez que a 

liderança do movimento, por seu caráter liberal, era antirrepublicana. 

e) Demonstrou as divergências entre as oligarquias dominantes nordestinas e o poder 

central, sobretudo quanto ao desejo por autonomia das províncias. 

 

3) O primeiro reinado foi marcado por alguns movimentos de contestação ao governo 

do imperador Pedro I. Qual das alternativas abaixo trata de um movimento que 

envolveu as províncias do Nordeste na contestação ao governo do imperador no ano 

de 1824? 

a) Guerra da Cisplatina 

b) Revolução Pernambucana 

c) Confederação do Equador 

d) Revolta de Beckman 

e) Revolução Praieira 

 

4) A Constituição brasileira de 1824, que estabelecia caráter autoritário para o 

imperador, ficou caracterizada pelo(a) 

a) Estabelecimento do “voto universal” e aberto para os homens, excluindo, porém, 

os mendigos, os padres e os menores de 21 anos. 

b) Limitação da autonomia jurídica nos estados e responsabilidade do governo central 

na elaboração dos Códigos Civil e Penal. 

c) Extinção do Poder Legislativo e subordinação do Poder Judiciário, cujas funções 

passaram ao Executivo. 

d) Proibição do voto para mulheres, analfabetos e soldados, além da adoção dos 

cargos vitalícios para Deputados e Senadores. 
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e) Imposição do Poder Moderador e do voto censitário, permitindo que votassem 

apenas os eleitores com renda anual superior a cem mil réis. 

 

5) Após 1830, verificou-se, no Brasil, uma grande expansão da lavoura cafeeira, 

inicialmente para o vale do Paraíba do Sul de Minas Gerais, posteriormente para a 

província de São Paulo. Essa expansão provocou grandes alterações na vida 

econômica e social brasileira. Assinale a alternativa que apresenta algumas dessas 

alterações: 

a) Transferência do eixo econômico para o centro-sul do país, aumento das 

exportações e expansão do sistema escravista nas províncias do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo. 

b) Fundação de fábricas produtoras de máquinas agrícolas e expansão do crédito 

agrícola. 

c) Crescimento demográfico nas províncias do centro-sul, expansão da pecuária e 

fundação de estaleiros. 

d) Crescimento das cidades e multiplicação de grupos sociais médios (profissionais 

liberais, funcionários públicos, comerciantes, etc.). 

e) Vinda de imigrantes estrangeiros, início da ocupação do Mato Grosso e da 

Amazônia 


