
01  a) A Inglaterra tinha o interesse no poder de compra para 
consumir seus produtos manufaturados, que já domina-
vam o mercado, mas dependia de maiores vendas para 
crescer, e a escravidão impossibilitava o crescimento de 
seu mercado consumidor.

b) Os ideais abolicionistas, o desenvolvimento econômico 
e as ideias liberais.

02  Os fatores que contribuíram para retardar o processo de 
industrialização no Brasil foram a falta de incentivos do 
governo, que acreditava na vocação agrícola do país, e a 
falta de mercado consumidor e de mão de obra assala-
riada abundante.

03  O Manifesto Republicano de 1870 defendia a autonomia 
das províncias, com o ideário de derrubada da monarquia 
e o estabelecimento da república no país.

04  a) O isolamento político de Pedro II deu-se porque o exér-
cito, o clero e a aristocracia deixaram de apoiá-lo; assim, 
ele se isolou, tornando-se politicamente enfraquecido.

b) A expressão um “novo rei” refere-se a uma nova elite que 
surgira com a Proclamação da República, a oligarquia 
cafeeira.

05  As crises do Segundo Reinado, cujos sintomas são níti-
dos a partir da década de 1870, tornaram insustentável 
a continuidade do Estado imperial na década seguinte. 
Um dos fatores da crise foi a forma como se deu o enca-
minhamento da abolição da escravidão, que provocou 
desgastes nas relações entre o governo imperial e suas 
bases sociais de apoio. Os atritos do governo imperial 
com o exército e a Igreja foram fatores que contribuíram 
para agravar a crise.

Capítulo 7

Segundo Reinado – Política externa e crise 
do império

ATIVIDADES PARA SALA

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  A

 A proclamação da Independência, em 7 de setembro de 
1822, colocou o Brasil rumo à formação da nação brasi-
leira, à busca da identidade nacional e à luta pela confor-
mação da unidade territorial como princípio estruturante 
de sua soberania. Nas primeiras décadas que se seguiram 
à Independência, as classes políticas conseguiram amorti-
zar aspirações separatistas e consolidar a unidade territo-
rial do país, bem como de� niram os parâmetros políticos a 
serem seguidos no trato diplomático com outras nações.

02  D

 Em 13 de maio de 1888, o governo imperial rendeu-se 
às pressões, e a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que 
extinguiu a escravidão no Brasil. A decisão desagradou 
aos fazendeiros, que exigiam indenizações pela perda de 
“seus bens”. A Lei Áurea foi o resultado de um processo 
de ideias e ações antiescravistas.

03  D

  Joaquim Nabuco desempenhou papel fundamental na 
campanha abolicionista desenvolvida no � nal do Segundo 
Reinado. Diferentemente da maioria dos adversários da 
escravidão, que se limitava a pregar o � m do estatuto 
escravista, Nabuco defendia a integração dos ex-escravos 
na sociedade, de modo a torná-los cidadãos.

04  C

 O texto ilustra o fracasso do regime de parceria, segundo 
o qual o produto do trabalho era dividido entre fazendei-
ros e imigrantes. Esse sistema resultou em uma escravidão 
disfarçada.

05  C

 Os partidos políticos atuantes à época, Liberal e Conser-
vador, não apresentavam diferenças ideológicas marcan-
tes, aceitando ambos a � loso� a liberal clássica, de pouca 
intervenção do Estado no domínio econômico, e outras 
características próprias do liberalismo do século XX. Tanto 
o partido Liberal quanto o Conservador tinham, em suas 
bases, atores políticos ligados à estrutura oligárquica e 
escravocrata nacional.

Resoluções Resoluções
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06  C

 A a� rmativa I faz referência à expansão da malha ferro-
viária, que estava associada ao transporte do café e ao 
desenvolvimento industrial. Já a a� rmativa IV refere-se à 
Lei de Terras, que impedia ex-escravos e imigrantes de 
terem acesso à terra.

07  B

 Devido às manobras do Poder Moderador, D. Pedro II deti-
nha enorme força política, subordinando todos os demais 
poderes do Estado. Tal fato contrariava a lógica do sistema 
parlamentarista, a partir da qual dizia-se que o rei reinava, 
mas não governava. No Brasil, com o parlamentarismo às 
avessas, dizia-se: o rei reina, ri e rói. Ou seja, D. Pedro rei-
nava sobre o Estado, ria do parlamento, e roía o povo.

08  D

 A Guerra do Paraguai ainda hoje é marcada por uma série 
de versões controversas. Enquanto um dos maiores con-
� itos armados da América do Sul, a Guerra do Paraguai 
foi iniciada em 13 de dezembro de 1864, não havendo, 
contudo, consenso quanto às motivações que levaram o 
paraguaio Solano López a declarar guerra contra o Brasil.

09  B

 A Questão Religiosa no Brasil se deu no Segundo Reinado, 
sendo um con� ito entre a Igreja e a monarquia, quando 
os bispos D. Vital e D. Macedo Costa insistiram em aplicar 
no país determinações papais sem a aprovação do impe-
rador – o beneplácito imperial. Em 1864, foi criada a Bula 
Syllabus, a qual condenava a Maçonaria e suas práticas, 
embora o imperador e uma signi� cativa parte da elite bra-
sileira fossem maçons. Assim, teve início a disputa entre a 
Igreja e a monarquia brasileira, um dos fatores que contri-
buíram para o � m do império no Brasil. 

10  A

 O café, ao longo do Segundo Reinado, tornou-se um dos 
principais produtos da economia brasileira. Em conse-
quência, a classe social que desfrutava os lucros de sua 
produção constituía o setor mais in� uente da sociedade 
brasileira. Engajados no processo modernizador da eco-
nomia industrial, os cafeicultores de� niram, ao longo dos 
tempos, novos campos de poder e passaram a interferir na 
dinâmica da vida política nacional. Avessos ao tradiciona-
lismo e interligados às injunções da sociedade industrial, 
os cafeicultores substituíram o trabalho escravo pelo tra-
balho livre, do imigrante europeu, e fortaleceram o caminho 
do Brasil rumo ao federalismo.
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