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Exercícios de Segundo Reinado 
 
1. Há mais de um século, teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento 
urbano acelerado. Podemos identificar, como condições que favoreceram essas transformações: 

a) A crise provocada pelo fim do tráfico de escravos que deu início à política de imigração e 
liberou capitais internacionais para a instalação de indústrias. 

b) Os lucros auferidos com a produção e a comercialização do café, que deram origem ao 
capital para a instalação de indústrias e importação de mão-de-obra estrangeira. 

c) A crise da economia açucareira do nordeste que propiciou um intenso êxodo rural e a 
consequente aplicação de capitais no setor fabril em outras regiões brasileiras. 

d) Os capitais oriundos da exportação da borracha amazônica e da introdução de mão-de-
obra assalariada nas áreas agrícolas cafeeiras. 

e) A crise da economia agrícola cafeeira, com a abolição da escravatura, ocasionando a 
aplicação de capitais estrangeiros na produção fabril. 

 
 
2. A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a dois 
partidos: o antes partido progressista passou a chamar-se partido liberal e o regressista passou a 
chamar-se partido conservador. Pode-se considerar como característica desses partidos: 

a) Os partidos do império sempre tiveram plataformas políticas bem definidas. 
b) As divergências entre as várias classes da sociedade brasileira estavam representadas nos 

programas partidários. 
c) Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre os liberais e conservadores, pois 

eram "farinha do mesmo saco". 
d) Os conservadores sempre estiveram no poder e os liberais sempre estiveram na oposição. 
e) Ambos tinham influência ideológica externa nos seus programas, apesar de proibido por 

lei. 
 
 
3. O Bill Aberdeem, aprovado pelo Parlamento inglês em 1845, foi:  

a) Uma lei que abolia a escravidão nas colônias inglesas do Caribe e da África.  
b) Uma lei que autorizava a marinha inglesa a apresar navios negreiros em qualquer parte do 

oceano.  
c) Um tratado pelo qual o governo brasileiro privilegiava a importação de mercadorias 

britânicas.  
d) Uma imposição legal de libertação dos recém-nascidos, filhos de mãe escrava.  
e) Uma proibição de importação de produtos brasileiros para que não concorressem com os 

das colônias antilhanas. 
 
 
4. O lema "Ordem e Progresso" inscrito na bandeira do Brasil, associa-se aos: 

a) Monarquistas. 
b) Abolicionistas. 
c) Positivistas. 
d) Regressistas. 
e) Socialistas. 
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5. O descontentamento do Exército, que culminou na Questão Militar no final do Império, pode ser 
atribuído: 

a) Às pressões exercidas pela Igreja junto aos militares para abolir a monarquia. 
b) À propaganda do militarismo sul-americano na imprensa brasileira. 
c) Às tendências ultrademocráticas das forças armadas, que desejavam conceder maior 

participação política aos analfabetos. 
d) À ambição de iniciar um programa de expansão imperialista na América Latina. 
e) À predominância do poder civil que não prestigiava os militares e lhes proibia o debate 

político pela imprensa. 
 
 
6. As Leis Abolicionistas, a partir de 1850, podem ser consideradas como o nível político da crise 
geral da escravidão no Brasil, porque: 

a) A Lei Eusébio de Queiroz (1850) proibiu o tráfico quando a necessidade de escravos já era 
declinante, face à crise da lavoura. 

b) O sucesso das experiências de parceria acelerou a emancipação dos escravos, crescendo 
um mercado de mão-de-obra livre no país. 

c) A Lei do Ventre Livre (1871) representou uma vitória expressiva do movimento 
abolicionista, tornando irreversível o fim da escravidão. 

d) As sucessivas leis emancipacionistas foram paralelas à progressiva substituição do 
trabalho escravo por homens livres. 

e) A Lei Áurea, iniciativa da própria Coroa, visava a garantir a estabilidade e o apoio dos 
setores rurais ao Império. 

 
 
7. No século XIX, as décadas de 50 e 60 são consideradas como o período de apogeu da história 
do Império. Assinale a opção que apresenta uma característica desse período: 

a) A superação das Rebeliões que marcaram o período anterior e a estabilidade política 
simbolizada pela Conciliação. 

b) A consolidação política dos liberais, que amenizou a organização centralizada do Estado 
Imperial. 

c) O encaminhamento da Abolição, o qual favoreceu o desenvolvimento da lavoura cafeeira 
no vale do Paraíba. 

d) A revogação da autonomia das Províncias e a ocorrência de movimentos revolucionários 
no Norte e Nordeste. 

e) O desenvolvimento material do período, a "Era Mauá", que propiciou a consolidação do 
movimento republicano. 

 
 
8. Considere os seguintes itens: 
I. decadência da aristocracia tradicional;  
II. aspirações das diferentes camadas sociais que exigiam mudanças significativas; 
III. instituição do padroado e do beneplácito, que agradou aos diversos setores do clero; 
IV. falta de consciência política do exército que se transformou em aliado do imperador;  
V. aparecimento de uma aristocracia cafeeira mais dinâmica, moderna, rica e poderosa.  
A crise do Império se deve a uma série de fatores que, interagindo, levaram à mudança do 
regime. Assinale a alternativa que reúne corretamente esses fatores: 
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a) I, II e V 
b) I, III e IV 
c) I, III e V 
d) II, III e IV 
e) II, IV e V 

 
 
9. Em relação ao Segundo Reinado e à economia, cafeeira, é incorreto afirmar que: 

a) O cultivo do café tornou-se o estabilizador da economia do império, reforçando o sistema 
de dominação dos senhores rurais. 

b) A decretação do Bill Aberdeen ampliou o mercado consumidor de café no oeste paulista e 
região do Vale do Paraíba, consolidando o escravismo. 

c) De 1830 a 1880, quase toda a energia econômica voltou-se para o cultivo do café no 
mercado consumidor, que expandia-se consideravelmente. 

d) As estradas de ferro foram aparecendo em decorrência do aumento das regiões cultivadas 
e necessidade de solucionar a questão dos transportes. 

e) A solução para a falta de mão-de-obra cafeeira após 1850 apoiou-se no incentivo à 
imigração, cujas primeiras iniciativas estão ligadas à firma Vergueiro & Cia. 

 
 
10. "Reunir capitais que se viam repentinamente deslocados do ilícito comércio e fazê-los 
convergir a um centro donde pudessem ir alimentar as forças produtivas do país, foi o 
pensamento que me surgiu na mente ao ter certeza de que aquele fato era irrevogável." 
Responda:  

a) A qual comércio ilícito Irineu Evangelista de Souza (Barão e Visconde de Mauá) faz 
referência?  

b) O referido comércio foi revogado através de que lei?  
c) Em sua opinião esta é a única explicação para o impulso de desenvolvimento econômico 

no Segundo Reinado?  
 

 


