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O Segundo Reinado Brasileiro  

 

Resumo 

 

Após o período de consolidação do Estado Imperial, o império brasileiro vai chegar 

ao seu auge, conjuntura em que o país vivia estabilidade política e econômica. Após 

a aprovação da Lei Eusébio de Queirós, em 1850, o Império Brasileiro precisou 

enfrentar a questão da mão de obra. A diminuição de fornecimento de escravos 

levou os latifundiários a buscarem novas formas de trabalho, recorrendo à 

imigração. O primeiro estímulo a entrada de imigrantes se deu através do sistema 

de parceria. O sistema consistia no pagamento – por parte dos cafeicultores - das 

despesas do deslocamento das famílias para o Brasil pelo fazendeiro, além de seus 

primeiros custos ao desembarcar no país. 

 Em troca, o imigrante e sua família ficavam obrigados a entregar parte do que produziam na fazenda ao 

proprietário, além de fornecer pagamento pelas dívidas com a migração. Diante da mentalidade escravocrata 

dos cafeicultores, o sistema logo causou os primeiros conflitos com os imigrantes, já que a sobre-exploração 

levou ao que podemos chamar de “escravidão por dívidas”. 

Diante desse cenário, o Estado brasileiro passou a implementar o sistema de “imigração subvencionada”, ou 

seja, com o novo sistema o Estado Imperial destinou verbas para o deslocamento dos imigrantes, fornecendo 

o pagamento das passagens, bem como o alojamento e o trabalho inicial na lavoura. Esses vieram, sobretudo, 

de regiões europeias que passavam por instabilidade, como Itália e Alemanha, que viviam suas guerras de 

unificação. O incentivo à vinda dos europeus encontrava apoio na ideia racista de que era preciso “branquear” 

a população brasileira, formada majoritariamente por negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Na América, terras no Brasil para italianos. Navios em partida toda semana no Porto de Gênova. Venham construir os seus sonhos 

com a família. Um país de oportunidade, clima tropical e abundância.  Riquezas minerais. No Brasil vocês poderão ter seu castelo.   O 

Governo dá terras e utensílios a todos.” Cartaz incentivando italianos a irem para a América. (Tradução livre) 

Para garantir que os imigrantes viessem trabalhar nas fazendas de café, em 1850 também foi aprovada a Lei 

de Terras. Seu objetivo era dificultar o acesso à terra por parte da população pobre, imigrante e ex-escrava do 

Brasil, determinando que a posse da terra só se daria através da compra.  



 
 

 

 

2 

História 
 

Os preços extremamente altos de compra e regularização garantiam aos latifundiários a manutenção de seu 

domínio socioeconômico. Conservavam-se assim as raízes da exploração da classe dominante no Brasil 

através do latifúndio e a reprodução de sua desigualdade social. 

As principais medidas tomadas ao longo da década de 1840, garantiram que, ao longo dos anos de 1850 e 

1860, o Império vivesse tempos de estabilidade. De um lado, o desenvolvimento da cafeicultura era parte 

central desse equilíbrio, de outro, a Tarifa Alves Branco (1844) representou uma significativa mudança ao 

elevar as tarifas alfandegárias. Isso representou uma melhora na arrecadação por parte do Estado, ampliando 

a condição para novos investimentos públicos. A abolição do tráfico (Lei Eusébio de Queiroz), em 1850, 

também liberou capitais que foram investidos no mercado interno. 

Assim, em contraste com a Regência, no Segundo Reinado o país vivenciou uma fase de relativa prosperidade. 

Segundo o historiador Caio Prado Jr, foi nessa época que o Brasil tomou pela primeira vez conhecimento do 

que era o progresso moderno e uma riqueza e bem estar material. Assim, a reunião de fatores favoráveis – a 

abolição do tráfico, a tarifa Alves Branco e a ascensão do café – estimularam empreendimentos urbanos.  

Nessa conjuntura fundaram-se 62 empreendimentos industriais, 14 

bancos, 20 companhias de navegação, 3 de transportes urbanos e 8 

estradas de ferro. Foi nesse momento que surgiu a figura do Barão de 

Mauá, empresário que fez importantes investimentos em infraestrutura, 

como a criação de estaleiros e fundições, companhias de linhas 

telegráficas, ferrovias, iluminação a gás, transporte urbano, etc. A maioria 

de seus investimentos concentraram-se na década de 1850, 

impulsionados pelos efeitos da tarifa Alves Branco. A modernização 

verificada nesse período, no entanto, foi pouco capaz de colocar a 

escravidão em xeque. Embora o tráfico tenha sido abolido, ela 

permaneceu uma realidade dentro do território, convivendo com a adoção 

da mão de obra de imigrantes. 

 

Guerra do Paraguai e Crise 

A Guerra do Paraguai pode ser considerada um divisor de águas na história do Segundo Reinado, marcando 

o início de um processo de fragilização do Império e de questionamentos à política de D. Pedro II. Ocorrida 

entre 1864 a 1870, a Guerra opôs Brasil, Uruguai e Argentina (chamados de Tríplice Aliança) contra o Paraguai 

e pode ser compreendida a partir das disputas no entorno da Região do Prata, que existiam desde o período 

colonial. As tensões se acentuaram com a ampliação da atividade comercial na região, uma vez que era 

pelo rio da Prata que os navios argentinos, uruguaios e paraguaios alcançavam o oceano Atlântico, escoando 

sua produção.  

A ampliação das tensões ocorreu após a oposição brasileira ao ditador uruguaio Aguirre, apoiado pelo 

presidente paraguaio Solano López. As tropas brasileiras atacaram o Uruguai, fato que contribuiu para a 

deposição de Aguirre e a chegada de Venâncio Flores ao poder. Em reação a isso, o Paraguai aprisionou o 

navio brasileiro Marquês de Olinda, fazendo com que os dois países rompessem relações diplomáticas e 

tivessem início as primeiras hostilidades militares.  

Inicialmente, houve o avanço das tropas paraguaias, que invadiram a província do Mato Grosso, no Brasil, e a 

Província de Corrientes, na Argentina, para chegar ao Uruguai e conseguir acesso ao mar.  A partir daí que se 

formou a Tríplice Aliança, permitindo que Brasil, Argentina e Uruguai unissem forças contra o Paraguai. Após 

a invasão, o exército brasileiro reagiu, avançando para o território paraguaio.   
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Um confronto extremamente importante para os rumos da guerra 

aconteceu em junho de 1865: a Batalha Naval de Riachuelo. Nessa batalha, 

a Marinha brasileira alcançou uma vitória importantíssima, destruiu parte 

considerável da frota naval paraguaia e garantiu o controle das águas 

platinas para a Tríplice Aliança, isolando o Paraguai e impedindo-o de 

receber recursos essenciais para a continuidade da guerra. 

Durante muito tempo, as causas da Guerra do Paraguai foram interpretadas 

não apenas como uma reação às medidas autoritárias de Solano López, 

mas também como repulsa ao modelo de desenvolvimento autônomo do 

Paraguai, que contrariava interesses capitalistas dos ingleses, que 

preferiam países fornecedores de matéria prima e consumidores de seus 

produtos industrializados. Essa interpretação supunha que a Inglaterra teria 

favorecido a Tríplice Aliança contra o Paraguai e lucrado com a Guerra.   

No entanto, estudos mais recentes consideram incorreto atribuir a Guerra 

aos interesses da Inglaterra e culpá-la pelo conflito.  As novas 

interpretações enfatizam as motivações geopolíticas específicas dos 

países envolvidos no conflito. No caso do Brasil, uma das motivações era conseguir a livre navegação do rio 

Paraguai, garantindo maior comunicação entre o Mato Grosso e outras províncias. As novas fontes 

demonstram, além disso, que a Inglaterra forneceu empréstimos e armamentos a ambos os lados que se 

opunham no conflito. A derrota paraguaia na Guerra trouxe desastrosos efeitos para a sua economia, além 

das enormes perdas humanas. Alguns historiadores estimam que a população paraguaia tinha em torno de 

450 mil habitantes, dos quais cerca de 70% morreram na Guerra. 

 

Consequências internas para o Brasil 

No Brasil, o conflito produziu efeitos que contribuíram para a crise do Segundo Reinado. Entre eles, podemos 

destacar: 

• Aumento da dívida externa brasileira: a economia do país foi fortemente abalada em razão dos gastos 
com a guerra. Devido a isso, o Brasil passou a depender ainda mais de empréstimos ingleses, 
aumentando o endividamento externo. 

• Fortalecimento do exército enquanto instituição: depois da guerra, o exército, fortalecido, passou a 
desempenhar papel político, demonstrando simpatia pela causa republicana e posicionando-se contra 
a escravidão. Isso se explica, em certa medida, porque a maior parte das tropas brasileiras era 
composta por escravos e homens livres pobres. 

Vale lembrar que uma das grandes questões da Guerra foi o problema do recrutamento no Brasil. Enquanto a 

guerra se estendia, o alistamento era cada vez mais difícil. Fugas, confrontos locais, brigas políticas, 

casamentos forjados e muitos outros problemas passaram a ser enfrentados pelos que buscavam soldados 

pelo país. Com isso, em outubro de 1866, D. Pedro II enviou ao Conselho de Estado a proposta de, caso 

prosseguisse a guerra, “lançar mão da alforria de escravos para aumentar o número de soldados do Exército”. 

Apesar da polêmica, ela foi aprovada e o decreto nº 3.725 concedeu liberdade gratuita aos escravos da nação 

que pudessem servir na guerra. Na prática, a determinação abriu espaço para que os senhores vendessem 

seus escravos para o governo com a finalidade de irem para a guerra. 

 

A Campanha Abolicionista 

É importante lembrarmos que, desde a instituição da escravidão na América Portuguesa, houve resistência 

negra. Após a Guerra do Paraguai, no entanto, percebemos um crescimento da Campanha Abolicionista. Esse 

movimento ganhou o apoio de vários setores da sociedade brasileira: parlamentares, imprensa, militares, 

artistas e intelectuais, como João Nabuco, José do Patrocínio, Luís Gama e Castro Alves.  

Mapa da Guerra do Paraguai 
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De um lado, a participação dos escravos na guerra fortaleceu o abolicionismo. Do outro, a conjuntura externa 

– com o fortalecimento do capitalismo industrial – também era favorável à abolição da escravidão. Após a 

Guerra do Paraguai e o fortalecimento da Campanha Abolicionista, o governo aprovou duas leis 

emancipacionistas. 

• Lei do Ventre Livre (1871): declarava livre os nascidos de mãe escrava a partir da data de assinatura 

da lei. Na prática, a lei mantinha os filhos das escravas sob tutela do senhor até 

atingirem 8 anos de idade. Após isso, os senhores poderiam entregar o menor 

ao governo, com direito a uma indenização, ou utilizar seus serviços até os 21 

anos. 

• Lei dos Sexagenários (1885): declarava livres os escravos com mais de 65 

anos. Na prática, teve alcance reduzido já que a expectativa de vida do escravo 

era muito pequena e pouquíssimos chegavam a esta idade. 

Essas leis permitiram que os senhores de escravos ganhassem tempo e adiassem a 

abolição definitiva. Por outro lado, tiveram o importante papel de tornar a justiça uma nova arena de luta pela 

liberdade e impulsionaram a campanha abolicionista. 

 

A Crise da Monarquia  

A partir de 1870, era cada vez mais difícil ao Império conciliar interesses conflitantes. Como elemento de 

desestruturação da Monarquia, destacamos o movimento republicano, os conflitos do governo imperial com 

a igreja e o Exército e, sobretudo, o processo abolicionista. 

• Movimento Republicano: Após a Guerra do Paraguai, o movimento republicano se estruturou. Seus 

líderes lançaram o Manifesto Republicano, onde declaravam que “somos américa e queremos ser 

americanos”, em referência ao fato de o Brasil ser o único país da América que mantinham o regime 

monárquico. Com o desgaste do Império, o movimento ganhava cada vez mais força. 

• Questão Religiosa: A interferência do imperador em assuntos da Igreja Católica não agradava aos 

religiosos. Ao imperador, por exemplo, era facultado o direito ao padroado (prerrogativa de preencher 

os cargos eclesiásticos mais importantes) e ao beneplácito (aprovação das ordens e bulas papais para 

que fossem cumpridas, ou não, em território nacional). A insatisfação do clero católico brasileiro 

ampliou o apoio da Igreja a proclamação da República. 

• Questão Militar:  Vitorioso na Guerra do Paraguai, o Exército adquiriu mais força e expressão política, 

desejando influir mais atividades na vida pública. Muitos oficiais eram, inclusive, reprimidos por 

manifestarem opiniões publicamente. Defensores do republicanismo, o Exército foi o grande 

articulador do fim da monarquia no Brasil. A influência dos ideais positivistas e a insatisfação com a 

baixa valorização da corporação foram os grandes motivos que os levaram a conspirar contra a 

monarquia. 

• Questão Abolicionista: Os abolicionistas, que associavam à escravidão ao atraso do país, acabavam 

por também colocar o regime monárquico junto a essa mesma ideia. Conforme o movimento ganhava 

força – e leis abolicionistas eram aprovadas – se ampliava o desgaste entre o governo monárquico e 

os proprietários de terra. Em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, houve o rompimento entre senhores 

de escravos e o governo Imperial. A partir disso, d. Pedro II se viu isolado, fato que contribuiu para a 

Proclamação da República. 

Diante do isolamento do então imperador, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca 

liderou o movimento que derrubou a monarquia e realizou a Proclamação da República. Dois dias depois, D. 

Pedro II exilou-se na Europa. Chegava ao fim a Monarquia no Brasil. 
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Exercícios 

 

1. (UPE 2018) Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil viveu um período extremamente 

turbulento em sua História. Novos ideais emergiam diante de uma estrutura política, que não atendia 

aos interesses de um grupo, a nova burguesia urbana, que ascendia no cenário político da época, 

buscando representação e participação na vida política brasileira. Contudo, não encontravam espaço 

no sistema, que vigorava até então. A base de sustentação do Império – a monarquia monocultora e 

escravista – via-se, então, em processo de desestruturação, sendo alvo de pesadas críticas.  
CARVALHO, Mariana Nunes de. Intelectuais, imprensa e a contestação ao regime monárquico. Fonte: 

http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1212976674_ARQUIVO_MARIANA-ANPUH-2008.pdf  

Esse momento relatado propiciou várias contestações do sistema político brasileiro, as quais tinham 

entre suas bandeiras 

a) o fim da monarquia e a abolição da escravidão.  

b) a instituição do trabalho compulsório e da República.  

c) o início da industrialização e a ampliação da escravidão.  

d) o apoio à política migratória e a defesa do sistema parlamentar.  

e) a reforma no modelo político e a demarcação das terras indígenas.  

 

2. "Gradativamente, a produção [de café] concentrada no Vale do Paraíba entrou em decadência. Antes 

da Proclamação da República, o chamado Oeste Paulista superava a região do vale como grande centro 

produtor". 
BORIS FAUSTO, Pequenos Ensaios de História da República - 1889/1945 

O deslocamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista deveu-se, entre outros 

fatores: 

a) ao desenvolvimento pouco adequado do sistema de transportes. 

b) à excepcional expansão do mercado interno no Oeste Paulista. 

c) à presença da pequena propriedade como célula básica da agroexportação. 

d) à inexistência de mão-de-obra escrava no Oeste Paulista. 

e) às condições geográficas do Oeste Paulista, superiores às do Vale do Paraíba. 

 

3. "Nada mais conservador que um liberal no poder. Nada mais liberal que um conservador na oposição..."  
Oliveira Viana 

O texto se refere 

a) à política positivista durante a Primeira República no RS, que se orientava pela doutrina de Augusto 
Comte e tinha como um de seus lemas: "conservar melhorando". 

b) ao conflito político entre o partido português, que queria conservar o Brasil nas mãos de Portugal, 
e o partido brasileiro, que queria libertar o Brasil da dominação colonial, no início do século XIX. 

c) à política parlamentar no Império Brasileiro, que fazia aparentemente distinção entre políticos 
liberais e conservadores. 

d) à ideologia liberal inglesa, vinda para o Brasil no século XIX, que entrou em conflito com a liberal 
norte-americana, divulgada desde a Conjuração Mineira. 

e) aos conservadores e liberais, no período regencial, que se distinguiam ideologicamente por 
programas políticos opostos. 
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4. (ENEM PPL 2010) Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, 
uma guerra contra dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia 
de base tão estreita. Lopez precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, 
provavelmente não venceria nunca. 
LYNCH, J. As Repúblicas do Prata: da Independência à Guerra do Paraguai. BETHELL, Leslie (Org). História da América Latina: 

da Independência até 1870, v. III. São Paulo: EDUSP, 2004. 

A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois 

a) representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. 

b) confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia Platina. 

c) concretizou a emancipação dos escravos negros. 

d) incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. 

e) solucionou a crise financeira, em razão das indenizações recebidas.  

 

5. (ENEM 2017) Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da 
compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra 
para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. 

OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: transformações recentes. ln: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 

2009.  

O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de  

a) reforma agrária.  

b) expansão mercantil.  

c) concentração fundiária.  

d) desruralização da elite.  

e) mecanização da produção. 

  
6. (ENEM PPL 2019) O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) reuniu historiadores, romancistas, 

poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. 
Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo 
centralizador imperial. Assim, enquanto na Corte Localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os 
respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a 
capital. 

DEL PRIORE, M.; VENÂNCIO, R. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010 (adaptado). 

 De acordo com o texto, durante o reinado de D. Pedro II, o referido instituto objetivava 

a) construir uma narrativa de nação. 

b) debater as desigualdades sociais. 

c) combater as injustiças coloniais. 

d) defender a retórica do abolicionismo. 

e) evidenciar uma diversidade étnica. 
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7. (UEA 2018) Convencidos de que a escravidão estava destinada a desaparecer [...], os latifundiários 
brasileiros decidiram preparar-se para o inevitável. Já nos anos 1850 fazendeiros das áreas cafeeiras 
– alguns dos mais necessitados de mão de obra – tornaram-se interessados em promover a imigração 
e em substituir os escravos por imigrantes. As primeiras experiências falharam, e os fazendeiros de 
café recorreram ao tráfico de escravos interno. Mais tarde, quando as pressões abolicionistas 
aumentaram e leis contra o tráfico entre províncias foram promulgadas, os fazendeiros das áreas 
pioneiras buscaram na Itália os trabalhadores de que necessitavam. 

(Emília Viotti da Costa. Da Monarquia à República: momentos decisivos, 1987.) 
 O texto caracteriza o fim da escravidão e o avanço da imigração no Brasil como 

a) a imposição dos propósitos e das ações abolicionistas contra os interesses do conjunto dos 
cafeicultores brasileiros. 

b) um processo gradual, que ganhou força depois da proibição do tráfico atlântico de africanos 
escravizados. 

c) uma tentativa, liderada pelos setores avançados da cafeicultura, de implementar uma democracia 
racial no país. 

d) o sucesso da ação do governo brasileiro, que coordenou o abolicionismo e decretou a libertação 
dos escravos antes das demais nações do continente. 

e) uma surpresa, dado seu caráter repentino, para os setores cafeicultores e para os participantes da 
luta abolicionista. 

 
8. (ESPM 2019) Somente a partir de 1850 vai se observar um maior dinamismo no desenvolvimento 

econômico do país em geral e de suas manufaturas em particular. O crescimento do número de 

empresas industriais se faria com relativa rapidez. 
(Sonia Mendonça. A Industrialização Brasileira)  

O assunto tratado no texto guarda relação com: 

a) a eficácia duradoura da tarifa Alves Branco que protegeu a produção brasileira da concorrência dos 
produtos estrangeiros, sobretudo ingleses; 

b) o fim do tráfico de africanos para o Brasil, estipulado pela Lei Eusébio de Queirós, medida que liberou 
capitais, até então empatados na compra de escravos, para outras atividades, como indústria, 
serviços urbanos e bancos;  

c) a opção firme do governo imperial por apoiar a indústria em detrimento da agricultura, o que é 
comprovado pelo auxílio irrestrito às atividades do Visconde de Mauá;  

d) a expansão da indústria, a partir de meados do século XIX, que ocorreu em todos os grandes centros 
do país, conforme comprovam o elevado número de empresas com mais de cem trabalhadores em 
regiões como o norte e o nordeste;  

e) a formação de um consistente mercado interno decorrente da mineração, que impulsionou uma 
robusta urbanização capaz de oferecer escoamento da produção no âmbito local. 
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9. A charge retrata uma prática política vigente durante o Segundo Reinado, que permite caracterizar a 

monarquia nesse período como: 

 

a) unitária e conservadora, em que "o Imperador reina, mas não governa" 

b) federativa e multipartidária, em que o Imperador tinha a função de mediar e moderar 

c) centralizada e "parlamentarista", em que o Imperador era o árbitro entre os "partidos políticos" 

d) constitucional e unicameral, em que o poder moderador era a chave da administração política 

e) federativa e constitucional, em que o imperador concentrava o poder em suas mãos. 

 

10. A figura de D. Pedro II, que de órfão da nação se transformou em rei majestático, de imperador tropical 

e mecenas do movimento romântico vira rei-cidadão, para finalmente imortalizar-se no mártir exilado e 

em um mito depois da morte. 
"As Barbas do Imperador" - Lilia M. Schwarcz 

 O texto descreve o imperador tropical, Pedro II, que governou o país por meio século, atuando como 

grande fator catalisador e mobilizador das forças sociais, preservando, com seu governo, sobretudo: 

a) o poder das elites agrárias e a unidade territorial do país. 

b) a democracia liberal segundo os modelos europeus da época. 

c) a ideia da modernização da nação através do apoio do governo ao desenvolvimento industrial e 
uma política protecionista. 

d) O equilíbrio social e a distribuição de renda, através de políticas públicas para reduzir a exclusão. 

e) as boas relações com os países platinos, privilegiando as soluções diplomáticas nos conflitos. 
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Gabarito 

 

1. A 

A crise na mão de obra com o fim iminente da escravidão será uma das questões que levará ao fim do 

sistema imperial no Brasil. Além disso, o desejo da ampliação da modernização pelas classes urbanas 

fez com que o império fosse visto como um sistema retrógrado e sinônimo de atraso. 

 

2. E 

A mudança na região produtora se deve, em primeiro lugar, pelo desgaste do solo no Vale do Paraíba. Há, 

ainda, como fator fundamental, o fértil solo paulista, onde havia a “terra roxa”. 

 

3. C 

Os dois partidos presentes no parlamentarismo á brasileira tinham somente pequenas diferenças, já que 

ambos representavam a elite rural e econômica do Brasil. 

 

4. A 

A vitória na Guerra do Paraguai deu força para o exercito, que foi um dos principais atores políticos da 

proclamação da república e do fim do império no Brasil. 

 

5. C 

Com a utilização cada vez maior da mão de obra imigrante, a promulgação da Lei de Terras vai ter o intuito 

de dificultar o acesso a terra a esses imigrantes estrangeiros que terão de vender sua força de trabalho 

para os grandes proprietários. Além disso, a lei visava coibir a ocupação das terras pelos ex-escravizados.  

 

6. A 

A criação do IHGB visava a construção de uma narrativa nacional, o próprio surgimento do instituto já 

evidencia a intenção. Diversos institutos foram criados a níveis regionais a fim de promover um maior 

conhecimento de cada área para a história nacional. 

 

7. B 

A substituição da mão de obra escravizada para a assalariada se deu de forma gradual, uma vez que havia 

resistência dos senhores de terra mais conservadores. Contudo, os paulistas perceberam que o fim da 

escravidão era inevitável com a proibição do trafico negreiro, as constantes fugas e o aumento do 

movimento abolicionista. Logo, eles investiram na importação de mão de obra europeia. 

 

8. B 

O fim do tráfico negreiro “liberou” capitais que foram investidos em outras áreas, levando a uma 

industrialização e urbanização do país, ainda que em pequena medida. 

 

9. C 

D. Pedro II intermediava e fazia intervenções nos outros poderes a fim de manter a estabilidade política 

nacional. 

 

10. A 

A aristocracia rural próxima ao poder e a união nacional foram mantidas habilmente por D. Pedro II, 

principalmente se pensarmos na questão da união durante o período regencial. 

 


