
 
 

RESPONDER EM FOLHA ANEXA 

1. Por que D. Pedro I optou pelo poder Moderador? Explique o papel do Poder Moderador.  

 

2. Cite 4 problemas que D. Pedro I estava enfrentando no Brasil que acabou culminando em sua 

abdicação. 

 

3. Por que decidiram “arrumar” um casamento para D. Pedro I antes dele voltar para Portugal? 

 

4. Como era apenas uma criança de cinco anos no ano em que seu pai abdicou do trono em seu favor 

(1831), Dom Pedro II passou cerca de nove anos sendo preparado para cumprir as suas obrigações de 

monarca. Esse período ficou conhecido como “Regencial”. O fim do Período Regencial ocorreu 

com: 

a) a morte de Deodoro da Fonseca 

b) a morte de Leopoldina 

c) o Golpe da Maioridade 

d) o Golpe dos Cafeicultores 

 

5. (ENEM) Sobre o processo de Independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o 

Primeiro Reinado, é possível dizer que: 

a) foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de D. João VI. 

b) foi um processo coordenado pelo revolucionário latino-americano Simon Bolívar. 

c) foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte, que fugiu da ilha de Santa Helena para o Brasil. 

d) foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto (1820), que exigiu o retorno de D. João VI para Portugal e 

pressão das elites brasileiras apoiando D. Pedro. 

 

6. (PUC-RJ) Entre as causas da abdicação do trono por parte de D. Pedro I, está: 

a) a União Ibérica, entre Portugal e Espanha. 

b) revoltas locais e internacionais, como Revolução Farroupilha. 
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c) a crise financeira, as revoltas populares. Estes fatos contribuíram para a impopularidade do Imperador. 

d) a crise de legitimidade pelo não uso do Poder Moderador. 

 

7. (Cesgranrio) “Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei de muito 

voluntariamente abdicado na pessoa de meu mui amado e prezado filho o Sr. D. Pedro de Alcântara. Boa 

Vista – 7 de abril de 1831, décimo da Independência e do Império – D. Pedro I.” 

Nesses termos, D. Pedro I abdicou ao trono brasileiro no culminar de uma profunda crise, que NÃO se 

caracterizou por: 

a) antagonismo entre o Imperador e parte da aristocracia rural brasileira. 

b) empréstimos externos para cobrir o déficit público gerado, em grande parte, pelo aparelhamento das 

forças militares. 

c) aumento do custo de vida, diminuição das exportações e aumento das importações. 

d) pressão das elites coloniais que queriam o fim do Império e a implantação de uma República nos moldes 

dos Estados Unidos. 

 

8. O que foi o Golpe da Maioridade? 

 

9. Como foi o Período Regencial? 

 

10. Escreva sobre 2 revoltas do Brasil Colonial. 

 

11. Faça um resumo do capítulo 


