
 

 

1- (UEL-PR) “[...] explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do 
Brasil [...]. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o 
poder.” 
 
Ao texto podem-se associar: 
 
a)      a Regência e a Cabanagem. 
b)      o Primeiro Reinado e a Praieira. 
c)      o Segundo Reinado e a Farroupilha. 
d)     o Período Joanino e a Sabinada. 
e)      a abdicação e a Noite das Garrafadas. 
 
2- Considere a quadrinha popular a seguir: 
 
                                   Do Folclore pernambucano 
“Por subir Pedrinho ao trono 
Não fique o povo contente 
Não pode ser coisa boa 
Servindo com a mesma gente” 
(In: CALMON, Pedro. História do Brasil na poesia do povo. Rio de Janeiro: A Noite, s/d.) 
 
 

a) Os versos representam qual fato da história do Brasil? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES I                           

 

  

 
 
EXERCÍCIO COMPLENTAR III 
DISCIPLINA: HISTÓRIA  
PROFESSOR(A): _____________________________________________ 
ALUNO(A): __________________________________________________  

 

DATA: ____/____/______ 

      TURMA: 3081M  

        SÉRIE: 8º ANO 

Data para entrega: ____/____/_______ 

 



3- O poder Restaurador era formado por membros dos partidos liberal e conservador e 

pretendia a: 

 

a) Expulsão de D. Pedro I 

b)  Abdicação de D. Pedro I 

c)  Coroação de D. Pedro I 

d)  Volta de D. Pedro I 

e) Ida de D. Pedro I 

 

4- A cabanagem foi uma grande revolta popular, que explodiu na província do: 

 

a) Maranhão 

b) Pará 

c) Recife 

d) Rio de Janeiro 

e) São Paulo 

 

5- A Revolução Farroupilha tinha como objetivo proclamar a república: 

 

a) De São Paulo 

b) Mineira 

c) Rio-Grandense 

d) Paranaense 

e) Do Rio de Janeiro  

 

6- Quando da abdicação de D. Pedro, o novo imperador do Brasil tinha: 

 

a) 5 anos 

b) 6 anos 

c) 7 anos 

d) 8 anos 

e) 9 anos 

 

7-  Entre 1831 e 1835 governou o Brasil a: 

 

a)  Regência Una do Padre Feijó 

b)  Regência Trina Provisória 

c)  Regência Una de Araújo Lima 

d)  Regência Trina Permanente 

e) Regência Dupla Permanente 

 

 
 
 



 
8- (UFMT) Durante o Segundo Reinado, com a consolidação de um projeto político 
nacional, após os conturbados anos da década de 30 do século XIX, o Brasil ampliou sua 
projeção externa e esteve envolvido em várias questões importantes no plano 
internacional, principalmente na região da Bacia do Prata. Sobre a política externa do 
Segundo Reinado para essa região, é correto afirmar: 
 
a) Foi negociado o fim da Guerra da Cisplatina. 
b) O Brasil subjugou a Argentina na guerra contra o Aguirre. 
c) Foi celebrada uma aliança com o Paraguai para conter a expansão uruguaia. 
d) O Brasil promoveu paz na região. 
e) Foi criada a Tríplice Aliança contra o Paraguai. 
 

9- Dom Pedro II, após a abdicação de seu pai, em 1831, passou a ser Príncipe Regente 
do Brasil. Essa fase durou até o ano de 1840, quando foi formalizada a sua situação como 
imperador, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Essa formalização ficou conhecida 
como: 
 
a) Regência Una. 
b) Regência Trina 
c) Soberania Clandestina 
d) Nepotismo 
e) Golpe da Maioridade 
 

10- (UFSM) Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil experimentou um 
progresso jamais visto, quando houve a expansão da economia brasileira, apoiada 
pelo imperador D. Pedro II. Podem-se citar como razões desse progresso: 
 

I. a expansão da lavoura cafeeira e a implantação do sistema ferroviário. 

II. a introdução do trabalho livre do imigrante e o crescimento urbano. 

III. a solidificação do tráfico negreiro e os maciços investimentos do capital alemão. 

IV. a implantação da Lei de Terras e a dinamização das atividades industriais. 

 

Está(ão) correta(s): 

 

a) apenas II. 

b) apenas III. 

c) apenas I e III. 

d) apenas I, II e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

 


