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Atividade avaliativa:  

 
Questão 1 – José Thomaz Nabuco de Araújo afirmou em famoso discurso na Câmara dos Deputados, em 6 de julho 

de 1853: "Senhores, a missão do governo, e principalmente do governo que representa o princípio conservador, não 

é guerrear e exterminar famílias, antipatizar com nomes, destruir influências que se fundam na grande propriedade, 

na riqueza, nas importâncias sociais; a missão de um governo conservador deve ser aproveitar essas influências no 

interesse público, identificá-las com a monarquia e com as instituições, dando-lhes prova de confiança para que 

possa dominá-las, dirigi-las e neutralizar as suas exagerações. Se representais o princípio conservador, como 

quereis destruir a influência que se funda na grande propriedade?" 

(Joaquim Nabuco. Um estadista do Império. Rio de Janeiro, Topbooks, 1997.)  

 

A partir da leitura do texto acima, considere as afirmativas: 

I. a monarquia representava a integridade do país e a instabilidade política, graças a um complexo jogo de 

acomodações, no seio do Conselho de Estado, dos conflitos entre as elites e as classes populares; 

II. a diversidade econômica decorrente da expansão cafeeira e do crescimento urbano acabou por provocar o 

fortalecimento do papel de árbitro encarnado pelo monarca; 

III. a maioria dos políticos pertencia à "boa sociedade", unidos muitas vezes por laços familiares e compartilhando 

uma mesma visão de mundo, baseada na defesa da grande propriedade e do trabalho escravo; 

IV. os conservadores contestavam o sistema eleitoral vigente e reivindicavam eleições diretas e não-censitárias.  

 

http://www.historianet.com.br/home/
http://www.brasilescola.com/
http://www.mundoeducacao.com/
http://historiaonline.com.br/
http://www.historiadigital.org/


Assinale: 

a) se somente a afirmativa III estiver correta; 

b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas; 

c) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas; 

d) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas; 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

Questão 2 – A adoção do Parlamentarismo, no Segundo Reinado, marcou a vida política brasileira até o final do 

Império, garantindo maior estabilidade ao reduzir as disputas pelo poder entre os agrupamentos políticos. Embora 

esse regime tenha sido inspirado no modelo inglês, sua implantação no Brasil assumiu características próprias, pois, 

ao contrário da famosa frase inglesa – o rei reina, mas não governa -, no Brasil prevaleceu a afirmação “o rei reina e 

governa” porque o(a) 

 

a) afinidade política e ideológica dos partidos desarticulava a ação parlamentar, facilitando a aprovação das medidas 

apoiadas pelo Imperador. 

b) poder de nomear e demitir o Ministério era exclusivo do Imperador, independentemente do resultado das eleições. 

c) Constituição de 1824 exigia que os Ministros de Estado prestassem conta dos seus atos ao Imperador e não ao 

Parlamento. 

d) país real não estava representado no Parlamento, pois apenas uma minoria de homens livres votava, e as eleições 

eram fraudulentas. 

e) formação partidária do país era inconsistente e mal estruturada, constituída de ajuntamentos de latifundiários, com 

vistas ao poder e a cargos bem remunerados. 

 

Questão 3 – Na década de 1870, as relações entre o Estado e a Igreja se tornaram tensas. A união entre trono e o 

altar, prevista na Constituição de 1824, representava, em si mesma, fonte potencial de conflito. Boris Fausto  

 

Identifique a causa fundamental do conflito mencionado pelo texto acima.  

a) O Estado, durante o império, reconhecia a religião católica como oficial mas não interferia nas 

questões eclesiásticas.  

b) Na década de 1870, o clero não passou a exigir maior autonomia frente ao Estado.  

c) Em virtude do beneplácito, a proibição do papa do ingresso de maçons nas irmandades desencadeou um atrito 

entre Estado e Igreja, resultando na prisão de dois bispos pelo governo.  

d) Pelo fato de a maçonaria não ter nenhuma expressão na política interna do império, a proibição papal não trouxe 

repercussões.  

e) O Estado laico foi implantado logo após o conflito com a Igreja, para contornar a oposição do clero ao Imperador. 

 

Questão 4 – Explique a afirmação:  

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

Viana). 

 

Questão 5 – No processo histórico brasileiro, de uma  maneira ou de outra, os militares atuaram nos momentos de 

crise política. Entre 1870 e 1889, a monarquia passou por um processo de crescente instabilidade política, até sua 

queda definitiva.  

Esclareça o que foi a Questão Militar no período mencionado. 

 

Questão 6 – "Quando, na madrugada de 15 de novembro de 1889, uma revolta militar depôs Pedro II, ninguém veio 

em socorro do velho e doente imperador. A espada do Marechal Deodoro da Fonseca abria as portas da República 

para que por ela passassem os republicanos carregando um novo rei: o café de São Paulo." (Adaptado de I. R. 

Mattos, HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO)  

De que maneira se explica o isolamento político de  Pedro II? 
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