QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 10
Pelos grupos políticos destacados (moderados, exaltados e restauradores) percebe-se que o período retratado
pelo texto é o Regencial, que se iniciou após a abdicação de D. Pedro I e a incapacidade de D. Pedro II em
governar por ainda ser menor de idade. (NÍVEL: DIFÍCIL)
QUESTÃO 11
O meme famoso na internet geralmente é utilizado quando se deseja expressar uma confusão mental em relação
a contas matemáticas para se alcançar uma resposta qualquer. A confusão matemática proveniente da posse de
D. Pedro II, em 1840, se deve ao fato deste ter assumido ainda sem a maioridade. Se aqui foi deixado por D.
Pedro I com apenas 5 anos de idade, em 1831, no ano de 1840 D. Pedro II teria apenas 14 anos. (NÍVEL: DIFÍCIL)
QUESTÃO 12
A ideia de inversão está presente na charge pela constatação de uma das personagens de que o texto escrito por
D. Pedro estaria de cabeça para baixo; insinua-se que toda a ordem política estaria de cabeça para baixo: o
Imperador teria maior poder que o Parlamento e, por isso, o Brasil vivia seu “parlamentarismo às avessas”.
(NÍVEL: DIFÍCIL)
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 05
Período Regencial (1831-1840).
QUESTÃO 06
Muitos foram os motivos para que as revoltas no Brasil Regencial acontecessem: 1) a disputa entre liberais e
conservadores que defendiam maior autonomia das provinciais e maior centralização política, respectivamente;
2) insatisfação popular com a situação vivida em diversas partes do Brasil (exemplo dos cabanos no Grão-Pará e
dos escravos na Bahia); 3) a falta de identidade nacional, ainda mais enfraquecida com a ausência de um rei
legítimo no trono, pois D. Pedro II ainda não tinha idade suficiente; 4) elites provinciais insatisfeitas com a falta
de medidas protecionistas para a economia (exemplo da Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e seu mercado de
charque), e de autonomia administrativa...

