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 Exercícios de Construção da Nação Brasileira 

 
1.                                                                         

a)                                                                                         -
s                                                   

b)                                                                                      
Cisplatina. 

c) Segundo o mo                                                                   
                                                                      

d)                                                                                      
maioria, por portugueses e am                                     

e)                                                                                      
                                                  

 
 
                                                                                             
                                                                            : 

a)                                                                                         
                                                         

b) Pelo esta                                                                        
                                                  

c)                                                                               
                                              escravista. 

d)                                                                                        
                                                                   

e)                                                                                         
                                                              

 
 
                                                                                              
                                                                                         
                                                    

a)                      
b) O surto da cafeicultura. 
c)                                      
d) A lei e a ordem impostas pela Guarda Federal.  
e)                                    para os Estados Unidos.  

 
 
4. (UFMG) Qual a afirmação CERTA em relação à Revolução Praieira, ocorrida na província de 
Pernambuco (1842-1849)? 

a) Foi um movimento antilusitano que procurava a derrubada da Regência através do Partido 
da Ordem. 

b) Defendia primordialmente o comércio a nível nacional para desenvolver a economia de 
trocas da província. 

c) Pretendia a expropriação dos senhores da terra para a proclamação de uma república 
independente. 
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d) Foi um movimento popular que visava a reformas sociais, principalmente a nacionalização 

do comércio e a desapropriação dos engenhos. 
e) Tinha um cunho nitidamente republicano como os demais movimentos de oposição à 

ordem imperial. 
 
 
                                                                                              
                                                                                     
                                                                                             
como sendo excessivo e opressor ou, pelo menos, inibidor da iniciativa p                     
                                                                                       
                                                                      -                    
                                                                                                
                                                                                          
                        -                                                                   
              

C                                                                                  
 
                        -                                                                         
                                                                       tado como:  

a)                                                                                             
                                                                                      
                                                               

b)                                                                                      
                                        -                                                
                                -                                                 

c)                                                    -                                        
-                                                                                         
                                                

d)                                                                                          
                                                                                      
                                                      

e) Teatro para                                                                            
                                                                         -                
                         - e que foi usado, no Segundo Reinado, para encerrar os conflitos 
entre liberais e socialistas.  

 
 
                                                                                             
                            
 
                                     Brasil Imperial e aos problemas a ele relac           
CORRETO afirmar que:  

a)                                                                                        
                                                                                  

b)                                                                                   
                                                                                 
rebeldes da Balaiada.  
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c)                                                                                     

Partido Liberal, a partir                                                              
                                      

d)                                     -                                               
          -                                                   solutistas, persistentes no 
governo de D. Pedro II.  

 
 
                                                                                          -se a dois 
partidos: o antes partido progressista passou a chamar-se partido liberal e o regressista passou a 
      -                            -                                                    

a)                                                                            
b)                                                                                           

                        
c)                                                                                            

eram "farinha do mesmo saco". 
d)                                                                                         
e) Ambos tinham in                                                                       

lei.  
 
 
                                                                                         
              

a)                                                               es Provinciais.  
b)                                                               -se a hegemonia do setor 

cafeeiro.  
c)                                                                               

republicano. 
d)                                            centralizado e que projetava a Coroa sobre os 

Partidos. 
e)                                       -        -  -                          

            
 
 


