
01  a) Monarquia e República.
b) Por meio do jornal O Caramuru, as elites políticas e eco-

nômicas nacionais veicularam críticas contra os ideais 
liberais defendidos pelo Grupo Moderador. Dizia-se, à 
época, que o Grupo Moderador estava interessado em 
promover a descentralização do poder e a fragmenta-
ção do território nacional. 

02  Em virtude do caráter popular do Exército, a Guarda 
Nacional, composta por aristocratas rurais e proprietários 
de terras de modo geral, foi criada com os objetivos de 
combater as revoltas populares e manter a ordem e a uni-
dade no território nacional.

03  A Constituição de 1824 teve apenas uma alteração, a qual 
� cou conhecida como Ato Adicional de 1834. Essa altera-
ção extinguiu os Conselhos Gerais das províncias e criou, 
em seu lugar, as Assembleias Legislativas Provinciais, com 
poderes para legislar sobre economia, justiça, educação. 
Além disso, o Ato Adicional de 1834 estabeleceu a Regên-
cia Una, com eleições para mandato de quatro anos, e 
transformou a cidade do Rio de Janeiro em Município 
Neutro. Assim, o fato de o Brasil ser governado por um 
regente eleito, para um mandato de quatro anos, junta-
mente com a  autonomia das províncias, dava ao país fei-
ções republicanas no Período Imperial.

04  O Golpe da Maioridade ocorreu em 23 de julho de 1840, 
com o apoio do Partido Liberal, dando � m ao Período 
Regencial brasileiro. Os liberais agitaram o povo, que 
pressionou o Senado a declarar o jovem Pedro II maior de 
idade aos seus 15 anos incompletos. Esse ato teve como 
principal objetivo dar o poder a Dom Pedro II, para que 
ele, embora inexperiente, pudesse, mediante sua autori-
dade, pôr � m às disputas políticas que abalavam o Brasil.

05  a) Entre as rebeliões regenciais brasileiras, destacam-se 
Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Revolta dos Malês e 
Farroupilha.

b) Os diversos focos de manifestações populares e revol-
tas que surgiram no Período Regencial, de diferenciadas 
formas, buscaram imprimir outra dinâmica à vida política 
brasileira. No centro das in� uências liberais e reformis-
tas comuns ao século XIX, diferentes grupos, deixados 
à margem do processo de participação política, busca-
ram a rede� nição dos espaços de poder. Promotores de 
uma agenda separatista, autonomista, e in� uenciados 
por ideais republicanos, os movimentos insurgentes se 
disseminaram pelo Brasil, congregaram classes distintas, 
imprimiram ritmos e defenderam mudanças estruturais 
em perspectivas particulares. Exatamente por isso, tais 
movimentos comprometeram o poder monárquico. Na 
medida em que colocaram em xeque os valores conso-
lidados, evidenciaram problemas sociais, políticos e eco-
nômicos da época. Com isso, en� m, comprometeram o 
projeto de unidade nacional.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  D

 Restauradores ou Caramurus tinham como objetivo o reor-
denamento do regime absolutista centralizado em torno 
de D. Pedro I. Formado por burocratas e comerciantes, 
militares e funcionários públicos, tal grupo era constituído 
por membros portugueses e brasileiros. Sobre a participa-
ção de nacionais restauradores, vale referenciar o protago-
nismo de José Bonifácio. 

02  E

 A Guarda Nacional foi criada para manter a ordem pública 
de acordo com os interesses da elite agrária.

03  E

  Além de criar a Regência Una, o Ato Adicional dissolveu o 
Conselho de Estado e o Poder Moderador, criou Assem-
bleias Legislativas Provinciais, o que dava às províncias 
grande autonomia, estabeleceu o Município Neutro do 
Rio de Janeiro e manteve a vitaliciedade do Senado.

04  D

 O Ato Adicional de 1834 provocou uma certa descentraliza-
ção do poder, fato que causou imediata reação da elite con-
servadora e conduziu ao chamado Golpe da Maioridade.

Capítulo 5

Período Regencial

ATIVIDADES PARA SALA

Resoluções Resoluções

?a série – Ensino Médio – Livro ??a série – Ensino Médio – Livro ? 32 2a série – Ensino Médio – Livro 2 1

HISTÓRIA



05  E

 O Período Regencial brasileiro foi marcado pela atuação 
de movimentos sociais que se disseminaram por diversas 
regiões do país. De formas diferenciadas, tais movimentos 
defenderam agendas políticas que pretendiam a rede� nição 
do poder político e maior participação popular nos destinos 
da nação. A Sabinada, a Balaiada e a Revolução Farroupilha, 
no entanto, não avançaram no ordenamento de ações com 
vistas à superação das estruturas sociais que vigiam à época, 
permitindo, dessa forma, que as relações de força de um 
regente com aspirações de um futuro rei fossem mantidas. 

06  E

 O movimento Farroupilha, ocorrido no Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina, tentou formar uma república separada 
do Brasil e foi comandado pelos estancieiros insatisfeitos 
com a alta tributação sobre a carne. Os farroupilhas cria-
ram a República Rio-Grandense, mas, em 1845, a região foi 
reanexada ao Brasil. 

07  B

 A Balaiada foi uma revolta de caráter popular, ocorrida entre 
1838 e 1841 no interior da então província do Maranhão, no 
Brasil, e que, após a tentativa de invasão de São Luís, dis-
persou-se e estendeu-se para a vizinha província do Piauí.

08  E

 Uma das principais preocupações da elite agrária brasileira 
foi quanto à preservação da unidade territorial após a inde-
pendência. As diversidades regionais e a marginalização da 
maioria da sociedade, responsáveis por grandes diferen-
ças de interesses, determinaram a eclosão de movimentos 
separatistas, como a Confederação do Equador (1824) ou, 
ainda, a Revolução Farroupilha e a Sabinada, já no Período 
Regencial.

09  D

 O Período Regencial foi marcado por intensas revoltas, 
envolvendo todos os segmentos da sociedade brasileira 
em várias províncias, colocando em risco a unidade do 
poder central.

10  D

 Ao longo do Período Regencial brasileiro (1831-1840), diver-
sos focos de descontentamento surgiram nas mais diversas 
regiões e se expressaram em movimentos revoltosos de 
bases heterogêneas, ora congregando populares em estado 
de absoluta miséria, a exemplo da Cabanagem, ora congre-
gando produtores com dedicada participação na vida econô-
mica, a exemplo da Farroupilha. Tais movimentos sociais se 
insurgiram contra o poder centralizado do Estado brasileiro.
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