
GABARITO DA AVALIAÇÃO 3 DO 3º BIMESTRE DE 2020 – 8º ANO 
 
 
1) A Confederação do Equador objetivou a emancipação política de algumas províncias do Império do 

Brasil. Mas também foi uma resposta dos liberais a algumas medidas centralizadoras estabelecidas 
pelo governo de D. Pedro I. Qual foi a principal medida centralizadora? O que desejavam os liberais?  

A principal medida centralizadora foi a criação do Poder Moderador. 

Os liberais desejavam mais autonomia para as províncias. 

2) Leia esta quadrinha que se tornou popular no Rio de Janeiro em 1840. 

Queremos Pedro Segundo. 
Embora não tenha idade. 
A nação dispensa a lei.  
E viva a maioridade.  

SCHWARCZ, Lilia M. As barbas do imperador. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 74.  

Qual é a proposta defendida por aqueles que entoavam essa quadrinha? 

A antecipação da maior idade de D. Pedro II. 

 

3)  A chegada da Família Real portuguesa ao Brasil em 1808 acelerou o processo de independência do 
país, concluído em 1822. Esse período foi marcado por importantes acontecimentos, como os 
citados a seguir. Relembre a ordem em que ocorreram e insira os números correspondentes a eles 
na linha do tempo.  

I. Revolução Liberal do Porto. 1820 
II. Dia do Fico. 9 de janeiro de 1822 
III. Elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. 1815 
IV. Revolução Pernambucana. 1817 
V. Abertura dos portos brasileiros às nações amigas. 28 de janeiro de 1808. 

Processo de emancipação política do Brasil. 

Processo de emancipação política do Brasil 
 

 
 

4) Sobre o Primeiro Reinado, utilize as palavras a seguir para completar adequadamente o texto. 

 

 

 

Entre os anos de 1822 e 1831, muitos fatores contribuíram para a queda na popularidade de D. Pedro I. 
Nessa época, a economia brasileira passava por uma crise considerável, o que provocava 
descontentamento em diferentes regiões do país. No Nordeste, o autoritarismo do monarca e o 
descaso com as províncias da região repercutiram na eclosão da Confederação do Equador. Esse 
acontecimento, associado ao fracasso na Guerra Cisplatina e à crise na sucessão do trono português 
após a morte de D. João VI, em 1826, levou o Imperador a abdicar do trono em 1831. 
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5) (ENEM) Após a abdicação de D. Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras 
crises: as diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por 
melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos 
representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu a 
expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos “barões do café”, para o qual 
era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do Período Regencial 
foi marcado: 

A) por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. 
B) por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. 
C) pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. 
D) pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos “barões do café”. 
E) pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de 

velhas realidades. 

6) A respeito do Período Regencial (1830-1841), analise as afirmativas a seguir. 

I. Como comprova a denominação, o período foi marcado pelo governo de regentes. 
II.  Durante todo o período, governaram apenas três regentes, que integraram a Regência Trina 

Permanente. 
III. Esse período foi marcado por revoltas em diversas partes do território brasileiro. As questões 

políticas regionais e o descontentamento com a política nacional podem ser apontados como 
causas dessas revoltas. 

De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. 

A) Todas as afirmativas estão certas. 
B) Todas as afirmativas estão erradas. 
C) Apenas as afirmativas I e II estão certas. 
D) Apenas as afirmativas I e III estão certas. 
E) Apenas as afirmativas II e III estão certas 

7) Relacione as afirmativas de acordo com as características de cada região cafeeira do Brasil no 
período do Segundo Reinado. 

 ( A ) Predomínio da mão de obra escrava 
A) Vale do Paraíba ( B ) Substituição da mão de obra escrava pela imigrante europeia.  
 ( A ) Utilização de técnicas de cultivo rudimentares e esgotamento do solo.  
B) Oeste Paulista ( B ) Construção de ferrovias para transporte do café. 
 ( B ) Modernização em setores de finanças e infraestrutura. 

8) (ACAFE – SC) Durante o Período Imperial do Brasil (1822-1889), diversas revoltas eclodiram nas 
províncias brasileiras. Acerca desse contexto, assinale a alternativa correta. 

A) A Inconfidência Mineira iniciou-se no Período Colonial e perdurou até o início do Período 
Imperial; foi um movimento tipicamente monarquista e antirrepublicano 

B) A Confederação do Equador buscava restaurar o domínio português no Brasil e desejava a volta 
do colonialismo (pacto entre Colônia e Metrópole) 

C) A Revolução Farroupilha, iniciada no Rio Grande do Sul, desejava incorporar o território rio-
grandense ao Uruguai, separando-se do Brasil. 

D) A Cabanagem ocorreu no Pará e, apesar de tomarem o poder, os “cabanos” tiveram 
dificuldades de governar e foram violentamente reprimidos pelas tropas do governo. 

  



9) A respeito do Período Regencial, assinale a alternativa correta. 

A) Ocorreu a fragmentação territorial do Império. 
B) Foi marcado pelo entendimento e pela conciliação entre os partidos políticos. 
C) Ocorreu a abolição da escravidão. 
D) Foi marcado por grandes disputas políticas e descontentamentos em diversas regiões do 

Brasil. 
E) Foi o período de governo de D. Pedro II. 

10) Assinale a alternativa que apresenta uma diferença entre os parlamentarismos brasileiro e inglês. 

A) A figura descentralizadora do Poder Moderador. 
B) A conciliação das propostas conservadoras e liberais. 
C) A ampla participação popular. 
D) A sujeição ao Poder Moderador 
E) As eleições para o Parlamento. 

 
 


