
 
 

VAMOS REVISAR? : ) 

  
Com base na leitura das páginas 360 a 365 do nosso livro (parte 2), nas nossas                
discussões em sala de aula e em pesquisa, responda aos exercícios abaixo. Por             
favor, envie a atividade feita com o seu NOME, em formato .DOC ou .PDF, ou               
FOTO/SCAN com LETRA LEGÍVEL (caso você queira imprimir o exercício para           
fazer). E não se preocupe: tudo o que ainda não vimos, será discutido em sala de                
aula, e usaremos essa atividade como parte do debate! 
 

PERÍODO REGENCIAL (1831-1840) 
 

1. Explique, com suas palavras, qual a diferença entre UNITARISMO e FEDERALISMO, e            
por que essa é uma polêmica pulsante à época, especialmente durante a regência. OLHA              
A DICA: Vale lembrar que o período regencial foi de disputas: tente se lembrar dos               
grupos políticos e suas ideologias contrastantes, e como era a relação entre as diversas              
províncias e o governo central da capital. 
 

2. Sobre o Ato Institucional de 1834: 
a) Qual dispositivo ele altera? (Uma lei? Que tipo de lei?) 
b) Cite importantes alterações implementadas pelo Ato Institucional. Justifique a         

relevância dessas alterações para o quadro político. 
c) Selecione a opção correta na questão da UESPI de 2012, abaixo: 

 
(UESPI/2012) 
Após a abdicação de D. Pedro I ao trono, o Brasil foi governado por Regências Trinas, conforme                 
previa a Constituição, mas o Ato Adicional de 1834 provocou algumas mudanças, entre as quais               
se estabelecia: 
 



a) a regência una, para a qual o candidato era eleito e não mais indicado pela Assembleia                 
Nacional, saindo vitorioso no primeiro pleito o Padre Diogo Antônio Feijó. 
 
b) a eleição direta e secreta de um regente, cuja candidatura era efetivada por seu partido                
político, ganhando em primeiro lugar o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. 
 
c) a nomeação de um regente escolhido pelo presidente do Senado, a partir de uma lista                
composta dos nomes de três deputados, sendo nomeado o ministro Diogo Antônio Feijó. 
 
d) as regências unas provisórias, cujo regente seria escolhido entre os deputados provinciais, que              
revezavam-se no poder, sendo o primeiro, José da Costa Carvalho. 
 
e) a eleição popular de um regente, que ocuparia o cargo até a maioridade do herdeiro do trono,                  
sendo eleito em primeiro lugar o senador Nicolau Vergueiro. 
 

3. Podemos dizer que o período regencial foi um prólogo do período oligárquico e do               
coronelismo ainda por vir. Por que podemos fazer tal afirmação? OLHA A DICA: Lembre              
das medidas que favoreceram de alguma forma as elites locais… não esqueça de dizer que               
elites são essas! 
 
4. Faça uma caracterização das revoltas abaixo, contendo: ANO OU PERÍODO DE            
DURAÇÃO, GRUPOS SOCIAIS REVOLTOSOS, REIVINDICAÇÕES e um breve        
HISTÓRICO de como se deu a revolta: 
 
a) Balaiada 
b) Sabinada 
c) Cabanagem 
d) Revolta dos Malês (se possível, relacionar com o “medo do Haitianismo” do qual falamos              

em sala de aula) 
e) Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos 

 
QUESTÃO BÔNUS: Desenhe um mapa do Brasil Regencial, nomeando as diferentes províncias. 
 
IMPORTANTE!!! Quem já escolheu o tema para o trabalho final de História, ou já tem ideia do                 
período cronológico ou região que quer trabalhar, envie para podermos começar! 


