
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Observe a imagem abaixo. 

Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Caricatura de Faria, publicada no jornal O Mequetrefe, em 1878. Dom Pedro II  

segura os cavalinhos que representam os partidos Conservador e Liberal. 

Com base na imagem, analise a atuação de dom Pedro II frente aos partidos Liberal e Conservador. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade 
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas 
políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 11 

Grade de correção 

✓ 
A resposta deve ser considerada correta caso o aluno afirme que dom Pedro II agia 
de forma a equilibrar a disputa política entre Liberais e Conservadores, evitando,  
na medida do possível, quaisquer conflitos políticos. 

 
Considere insuficiente a resposta que indique que dom Pedro II uniu o Partido 
Liberal e o Partido Conservador, ou que não aponte a busca em equilibrar as forças 
entre esses partidos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos tenham dificuldades em responder à questão, explique que, desde antes  
do processo de independência do Brasil, grupos políticos divergentes tinham propostas 
diferentes para o Brasil. Quando a independência foi proclamada, tais grupos queriam 
decidir que rumos o Estado tomaria. D. Pedro I ansiava concentrar o poder em suas mãos  
e, para isso, agia de modo autoritário, com o apoio do Partido Português, pois este defendia 
a centralização de poder nas mãos do imperador. Já o Partido Brasileiro defendia que o 
poder do imperador deveria ser limitado por uma Constituição e, para tal, seria necessário 
convocar uma Assembleia que criasse leis. D. Pedro I não buscava um equilíbrio político em 
relação aos dois partidos existentes. D. Pedro II, por sua vez, buscava equilibrar a disputa  
de poder entre os dois partidos, tal como mostrado na charge. Por isso, algumas vezes,  
d. Pedro II agia de forma a agradar aos Liberais, enquanto outras vezes procurava agradar 
aos Conservadores. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda o jogo de forças 
políticas existentes no Brasil, tanto no Primeiro como no Segundo Reinado. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

2. Leia o texto e, depois, observe as imagens. 

A presença escrava pode ser verificada em diversos movimentos insurretos do 

período regencial, como a Revolta dos Cabanos, a Balaiada e a Cabanagem. Contudo, 

dentre esses movimentos, o levante dos Malês na cidade de Salvador, em 1835, foi o 

único liderado por escravos e libertos africanos. 

SANTOS, Ynaê Lopes dos. Escravidão, moradia e resistência: A prática do morar sobre si no Rio de Janeiro (1831-1840).  

In: Novo Mundo, Mundos Novos (Revista eletrônica), 10 jan. 2010.  

Disponível em: <https://journals.openedition.org/nuevomundo/58448?lang=pt>. Acesso em: 27 set. 2018 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Representação da Sabinada. O Primeiro Passo para a Independência da Bahia.  

Óleo sobre tela de Antônio Parreiras, 1931. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Representação da Farroupilha. Carga de Cavalaria. Óleo sobre tela de Guilherme Litran, 1893. 

Com base no texto e nas imagens, identifique os grupos sociais aos quais os líderes dessas revoltas 
pertenciam. Apresente motivos pelos quais elas foram iniciadas. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade 
(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar as diversidades política, social e regional  
nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 10 

Grade de correção 

✓ 

O aluno deverá responder que, na Sabinada e na Farroupilha, os líderes eram 

homens brancos e ricos; já na Cabanagem, Malês e Balaiada, os líderes eram das 

classes pobres e em sua maioria negros. Sobre os motivos, o aluno poderá falar  

de cada revolta em específico ou afirmar que elas foram iniciadas porque as 

populações das regiões onde os conflitos ocorreram exigiam melhores condições  

de vida e maior participação na vida política do Brasil. 

 
Caso o aluno se prenda somente ao texto e às imagens, respondendo que  

na Sabinada e na Farroupilha havia homens brancos, e na Cabanagem, Malês  

e Balaiada homens negros, a questão não terá sido respondida. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder à questão, discuta com ele a situação  

das regiões onde os levantes ocorreram. Explique que o governo regencial estava mais 

preocupado com o que ocorria nas províncias que hoje compõem a região Sudeste. Dessa 

forma, principalmente as populações das províncias do Nordeste do país passavam por 

problemas econômicos e sociais que eram, em grande medida, ignorados pelo governo 

central. Aproveitando esta questão, discuta com os alunos sobre como essas regiões são  

hoje no Brasil. Discuta a atuação do governo federal nessas regiões, como são suas 

economias e as condições sociais nas quais as populações vivem. Para isso, apresente  

um mapa do IDH das regiões do Brasil, como o mapa disponível em: 

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/idhm-do-brasil.pdf> (acesso em: 27 set. 

2018). Mostre no mapa como, apesar de o IDH ter aumentado a partir de 2010, as regiões 

Norte e Nordeste ainda apresentam baixos índices de desenvolvimento humano se 

comparadas com as regiões Sul e Sudeste. Dessa forma, espera-se que, com esta questão,  

o aluno compreenda as diversidades política, social e regional das rebeliões provinciais  

e os pontos que elas tinham em comum. Espera-se, também, que ele consiga associar os 

problemas apresentados nessas revoltas com a situação atual das regiões do Brasil. 

 

  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/idhm-do-brasil.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

3. Leia os textos abaixo. 

Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rustico. Eu 

até acho o cabelo de negro mais iducado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo 

de preto onde põe fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na 

cabeça ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero 

voltar sempre preta […] O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade 

apresenta o branco? [...] A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o 

branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. 

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de Despejo. Edição Popular, 1963, p. 58.  

Disponível em: <www.geledes.org.br/a-literatura-da-mulher-negra/>. Acesso em: 27 set. 2018. 

Roberta Rodrigues: “A dona de uma loja já me xingou só porque 

eu era negra e estava provando uma roupa” 

ZAVA, Jéssica. Revista Marie Claire. Disponível em: <https://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2018/06/roberta-

rordrigues-dona-de-uma-loja-ja-me-xingou-so-porque-eu-era-negra-e-estava-provando-uma-roupa.html>. Acesso em: 27 set. 2018.  

Com base no texto e na manchete acima, analise os efeitos da escravização de africanos na 
sociedade brasileira de hoje. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O escravismo no Brasil do século XIX: plantations e revoltas de escravizados, abolicionismo  
e políticas migratórias no Brasil Imperial 

Habilidade 
(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, 
com base na seleção e na consulta de fontes de diferentes naturezas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 12 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que o aluno discuta sobre o racismo que as populações negras sofrem no 
Brasil nos dias de hoje e relacione tal racismo aos séculos de escravidão no Brasil. Para 
isso, o aluno poderá citar casos de preconceitos em relação a como as características 
físicas das pessoas negras são vistas por muitas pessoas brancas. O aluno poderá citar 
trechos do texto de Carolina de Jesus para ilustrar sua ideia, e abordar a questão de 
como até hoje o negro é visto de modo inferior ao branco, tanto que ainda sofre 
constrangimentos ao fazer compras em determinados locais, como demonstra a 
reportagem. A resposta que seguir por esse caminho será considerada correta. 

 
Caso o aluno responda que os negros são malvistos pela sociedade, a pergunta não 
será considerada respondida, pois espera-se que ele afirme o motivo de isso ocorrer. 
Ele deverá apontar a existência do preconceito como um efeito da escravidão no 
Brasil, a qual, mais de um século depois de extinta, ainda deixou marcas na sociedade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder à questão, discuta sobre o processo de 
abolição da escravidão, questionando se a Lei Áurea pôs fim à questão racial no Brasil. 
Explique que a abolição não foi feita de modo a viabilizar a inserção dos ex-escravizados na 
sociedade brasileira e que, por isso, esse grupo se viu privado de inúmeros direitos básicos. 
Por esse motivo, até hoje vemos que a população menos favorecida é de origem negra. 
Explique aos alunos que o discurso que afirma que o Brasil não é um país racista é falso. 
Sinais disso são as inúmeras reportagens, como a explicitada no texto II, sobre casos de 
racismo que aparecem quase todos os dias nos jornais. Discuta casos de racismo que os 
alunos tenham visto em filmes, lido em jornais ou, ainda, presenciado. Dessa forma  
espera-se que, com essa questão, o aluno questione o legado da escravidão no Brasil. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

4. Leia a tabela abaixo. 
 

Taxa bruta de matrícula no ensino superior brasileiro, por sexo e cor/raça em 1988 e 2008 

 
Taxa bruta de matrícula (%) 

Variação % 
1988 2008 

Mulheres brancas 12,4 39,9 221,7 

Mulheres negras 4,1 20 387,8 

Homens brancos 12,3 31,7 157,7 

Homens negros 3,1 13 319,3 

Fonte: ARTES, Amélia; RICOLDI, Arlene Martinez. Acesso de negros no ensino superior:  

o que mudou entre 2000 e 2010. In: Cadernos de Pesquisa, v. 45, n. 158, 2015, p. 862.  

Disponível em: <www.scielo.br/pdf/cp/v45n158/1980-5314-cp-45-158-00858.pdf>. Acesso em: 27 set. 2018.  

Observe os dados da tabela e identifique a mudança na quantidade de pessoas negras 
matriculadas no ensino superior entre os anos de 1988 e 2008. Relacione essa mudança às políticas 
públicas que buscam amenizar os problemas gerados por séculos de escravidão no Brasil. 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O escravismo no Brasil do século XIX: plantations e revoltas de escravizados, abolicionismo  

e políticas migratórias no Brasil Imperial 

Habilidade 
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os 
legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 12 

Grade de correção 

✓ 
O aluno deverá afirmar que o número de pessoas negras que se matricularam entre 
1988 e 2008 aumentou muito. Assim, deverá associar esse aumento à política de 
ações afirmativas, criada no início do século XXI e que objetivava amenizar o 
problema da desigualdade e da discriminação sofrida por alguns grupos no Brasil. 

 

Caso o aluno não identifique o aumento do número de negros matriculados no 
ensino superior entre 1988 e 2008, terá errado a questão. Somente identificando  
o aumento ele poderá fazer uma associação entre esse fato e a criação das ações 
afirmativas como medida para amenizar os problemas gerados por séculos de 
escravidão no Brasil. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder à questão, analise a tabela com ele. Mostre 
que o número de homens e mulheres negras matriculados no ensino público aumentou de 
modo considerável entre 1988 e 2008. Saliente que o número de mulheres negras é ainda 
mais expressivo, pois elas estão em quantidade próxima às mulheres brancas. Sobre esse 
aspecto, trabalhe a questão da emancipação feminina, que tem crescido nas últimas décadas 
e gerado uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, em postos que antes lhes 
eram negados. Problematize a questão do homem negro, demonstrando como eles ainda 
estão distantes do ensino superior em relação aos homens brancos. Sobre esse aspecto, 
trabalhe a questão da violência a que estão sujeitos os homens negros. Utilize os dados 
referentes ao sistema prisional brasileiro, cuja maioria é de homens negros e pobres.  
Procure discutir com os alunos a criação dos estereótipos a partir dessa realidade. Dessa 
forma, espera-se que o aluno questione aspectos das estruturas sociais da atualidade, 
relacionando-os aos legados da escravidão no Brasil, e consiga discutir a importância  
de ações afirmativas que visem combater essa realidade. 
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5. Leia os textos abaixo. 

Cordel ‘História da índia Neci’, de Leandro Gomes de Barros 

Admira-me uma selvagem 

Possuir tanta beleza 

E não haver um remédio 

Que lhe manche a pureza 

Aquilo ali só parece 

Um primor da natureza. 

Também o que tem de linda 

Tem também de carniceira 

É o que pode chamar-se 

Uma cobra verdadeira 

O urso é menos feroz 

E a onça é menos ligeira. 

BARROS, Leandro Gomes de. História da índia Neci. São Paulo: Editora Prelúdio, s/d. p. 10.  

Disponível em: <http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/files/original/1569c0b3df24379f0e0a9e33264be3ad.pdf>. Acesso em: 27 set. 2018. 

Trecho do romance Iracema, de José de Alencar 

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a 

asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce 

como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, 

onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. 

ALENCAR, José de. Iracema. Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional Departamento Nacional do Livro, p. 2.  

Disponível em: <http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/iracema.pdf>. Acesso em: 27 set. 2018. 

O trecho do cordel de Leandro Gomes de Barros origina-se na cultura popular, enquanto a obra de 
José de Alencar pertence ao Romantismo brasileiro. Considerando sua leitura, discuta a respeito 
da forma como os dois gêneros retratam o indígena.  

  

http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/files/original/1569c0b3df24379f0e0a9e33264be3ad.pdf
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Objeto(s) de 
conhecimento 

A produção do imaginário nacional brasileiro: cultura popular, representações visuais,  
letras e o Romantismo no Brasil 

Habilidade 
(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção  
das identidades no Brasil do século XIX. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 11 

Grade de correção 

✓ 

O aluno deverá identificar que, no cordel, a linguagem é mais simples e contém 

rimas, pois se trata de um poema. Já o romance, por se tratar de prosa, não é 

rimado e sua linguagem é mais rebuscada e descritiva. Ambos, porém, retratam  

o indígena comparando-o aos animais selvagens, exaltando-o como uma força  

da natureza que se distancia do homem branco, demonstrando uma visão 

deturpada a respeito dos indígenas. 

 

Caso o aluno destaque apenas as descrições presentes no texto, por exemplo, 
falando que no cordel o indígena é associado à cobra, ao urso e à onça; e que  
no romance é comparado à graúna e à corsa, sua resposta não será considerada 
correta. É preciso que ele discuta sobre a linguagem dos textos e sobre a visão 
romanceada do indígena, presente nos dois trechos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder à questão, discuta com ele sobre a oposição que 
se costuma hierarquizar a arte popular e a erudita. Explique que a cultura popular é muito rica  
e expressa-se de diversas formas: na música, na literatura, na dança, nas artes plásticas etc.  
O cordel, por exemplo, é um texto escrito, mas que tem longo alcance mesmo entre aqueles 
que não sabem ler. Isso porque pode ser lido em voz alta e as rimas facilitam sua memorização. 
Assim, quem o ouve guarda-o na memória e pode repeti-lo, divulgando-o. Dessa forma,  
espera-se que o aluno discuta o papel das culturas na formação da identidade nacional e 
questione a construção do ideal que opõe, constantemente, as culturas popular e erudita. 
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6. Leia os textos a seguir. 

Os embates políticos de 1831 foram colocados pela historiografia tradicional 

como um conflito de dois partidos – o partido brasileiro e o partido português. A 

explicação que acabou prevalecendo foi a de que os conflitos do Primeiro Reinado  

e da Abdicação expressavam fundamentalmente uma luta de brasileiros contra 

portugueses, mais exatamente, de “brasileiros” defensores dos interesses nacionais 

contra “portugueses” despóticos. 

PANDOLFI, Fernanda Cláudia. A abdicação de D. Pedro I: espaço público da política e opinião pública  

no final do Primeiro Reinado. Tese (Doutorado). São Paulo. UNESP - Universidade Estadual Paulista, 2007. p. 7.  

Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/103162/pandolfi_fc_dr_assis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Acesso em: 27 set. 2018. 

A Regência vivia uma crise no momento em que os liberais moderados, 

vitoriosos em 1831 ao derrubarem d. Pedro I, se dividiam em dois partidos antagônicos 

– partidos que viriam, entre as décadas de 1840 e 1850, a ser denominados Liberal e 

Conservador. 

SABA, Roberto N. P. F. As “eleições do cacete” e o problema da manipulação eleitoral no Brasil monárquico.  

Almanack – Revista eletrônica semestral, n. 2, nov. 2011. Almanack. Guarulhos, n. 2, p. 126-145, 2º semestre de 2011. p. 132.  

Disponível em: <www.scielo.br/pdf/alm/n2/2236-4633-alm-02-00126.pdf>. Acesso em: 27 set. 2018 

De acordo com os trechos acima e seu estudo sobre o Primeiro e o Segundo Reinado, identifique 
as posições políticas dos partidos existentes nesse contexto, escolhendo uma das alternativas. 

a) No Primeiro Reinado, o Partido Português entrava em conflito com o Partido Brasileiro porque 

o primeiro apoiava a centralização do poder nas mãos de dom Pedro I. 

b) O Partido Português e o Partido Brasileiro agiam de comum acordo, porque desejavam a 

centralização do poder nas mãos do imperador. 

c) No Segundo Reinado existiam o Partido Conservador, formado pelos antigos defensores da 

abdicação de dom Pedro I, e o Partido Liberal, formado por antigos restauradores.   

d) O Partido Conservador e o Partido Liberal apoiavam as decisões de dom Pedro II, e não 

entraram em conflito durante o Segundo Reinado. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade 
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas 

disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 e 11 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar essa alternativa compreendeu que, no Primeiro Reinado, o Partido 
Português apoiava a centralização do poder nas mãos de dom Pedro I, enquanto  
o Partido Brasileiro exigia que tal poder fosse controlado por uma Constituição. 

b 
Caso o aluno marque essa opção, é provável que ele não compreenda que o Partido 
Português e o Partido Brasileiro não concordavam em relação à centralização do poder, 
mas, sim, sobre a manutenção da preservação da unidade territorial e da escravidão. 

c 

Se o aluno optar por essa alternativa, é provável que ele não compreenda que o Partido 
Conservador não era formado apenas por antigos restauradores, mas também por 
liberais moderados. Já o Partido Liberal era composto daqueles que defenderam  
a abdicação de dom Pedro I. 

d 

Ao marcar essa alternativa, o aluno demonstra não compreender que o Partido 

Conservador e o Liberal entraram em conflitos constantes ao longo do Segundo 

Reinado. A posição de dom Pedro II nesse conflito era de buscar atender as demandas 

de ambos os partidos de forma equilibrada, para não perder o apoio deles. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder à questão, elabore no quadro (ou imprima 
para o aluno) um esquema no qual sejam delineados os partidos políticos existentes no 
Primeiro Reinado: o Português (que era formado por apoiadores do poder centralizador)  
e o Brasileiro (que queria uma Constituição para controlar o poder monárquico). Depois, 
apresente a distribuição dos agentes políticos no Período Regencial (que uniu Restauradores 
e Moderados em um Partido Regressista de um lado; e de outro Liberais Moderados  
e Exaltados no Partido Regressista). Mostre como no Segundo Reinado o Partido Liberal 
(cujos membros estavam ligados ao Partido Progressista) se opunha ao Partido Conservador 
(herdeiro do Partido Regressista). Mostre também como os grupos sociais envolvidos nesses 
partidos eram diversos e tinham interesses, muitas vezes, antagônicos, gerando um conflito 
constante nesse período. Dessa forma espera-se que o aluno compreenda a complexidade 
das relações de forças entre os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro 
e o Segundo Reinado. 
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7. Observe o mapa abaixo. 

Revoltas provinciais brasileiras do século XIX* 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

*Divisão política atual 

Disponível em: <https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Periodo_Regencial_rebeliões.svg>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Com base no mapa e em seus estudos, identifique a alternativa correta.  

a) As revoltas provinciais ocorreram em todas as regiões do Brasil e foram lideradas pelas elites 

regionais, que reivindicavam a autonomia das províncias em relação ao governo central. 

b) A Revolta dos Malês, a Balaiada e a Cabanagem foram revoltas populares, ocorridas nas 

províncias ao Norte e ao Nordeste do país, e reivindicavam melhoria nas condições de vida das 

populações de suas regiões. 

c) A Farroupilha e a Sabinada foram revoltas populares que exigiam o fim da escravidão no Brasil 

e a independência das províncias do sul. 

d) As revoltas regenciais ocorreram somente nas províncias ao Norte e Nordeste do país e 

reivindicavam melhoria nas condições de vida e espaço na cena política do país. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Periodo_Regencial_rebeliões.svg
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade 
(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas 
rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 10 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar essa alternativa provavelmente interpretou incorretamente  
o mapa e não compreendeu que as revoltas ocorreram em regiões específicas e que 
seus líderes vinham das mais diversas camadas sociais 

b 
O aluno que marcar essa alternativa provavelmente interpretou corretamente o mapa 
e compreendeu que as revoltas citadas tiveram a participação maciça das camadas 
populares e reivindicavam melhorias nas condições de vida. 

c 

Caso o aluno marque essa alternativa, é provável que ele tenha interpretado 
incorretamente o mapa e não tenha notado que tais revoltas ocorreram em diferentes 
províncias, pois a Farroupilha é do Sul e a Sabinada, da Bahia, além disso elas não 
lutaram pela abolição. 

d 

Caso o aluno marque essa alternativa, é provável que ele tenha interpretado 
incorretamente o mapa, focando somente na segunda parte da alternativa que possui 
uma informação correta, que é o fato de que as revoltas reivindicavam melhoria nas 
condições de vida e espaço na cena política do país. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder à questão, trabalhe a leitura do mapa, 
apontando os locais onde as revoltas ocorreram e discutindo os principais atores envolvidos 
nelas. Informe que as revoltas no Nordeste do país foram lideradas por populares, com 
exceção da Sabinada, cujo líder pertencia à elite. Discuta a participação dos negros 
escravizados nas revoltas, demonstrando que eles foram muito atuantes na Balaiada e que 
constituíram os principais líderes na Revolta dos Malês, na qual reivindicavam a abolição  
da escravidão. Já nas demais revoltas, sua participação foi impulsionada pela promessa de 
que aqueles que nelas se envolvessem seriam libertados por seus senhores, mas poucos 
conseguiam esse benefício, já que morriam em combate, como ocorreu na Farroupilha  
e na Sabinada. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda as diversidades política,  
social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. 
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8. Leia o trecho a seguir. 

Em 1821, após a realização do Congresso Cisplatino, a região torna-se oficialmente 

parte do Império Luso-Brasileiro, sob o nome de Província Cisplatina. Porém, os 

conflitos não terminaram aí. Enquanto os comerciantes de Montevidéu estavam  

satisfeitos com a incorporação ao domínio português (depois brasileiro), pelo acesso 

às redes de tráfico de escravos e pelo comércio com a Grã-Bretanha, os latifundiários 

da campanha não estavam nada contentes, pelas constantes arriadas de gado para as 

estâncias do Rio Grande do Sul e as dificuldades no comércio com Buenos Aires.  

LUFT, Marcos Vinícios. Essa guerra desgraçada: recrutamento militar para a Guerra da Cisplatina (1825-1828). Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em 

História, 2013, p. 14. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/76239>. Acesso em: 27 set. 2018. 

Com base no texto e em seus estudos sobre a Guerra de Cisplatina, ao considerar esse confronto, 
percebe-se que: 

a) a Guerra Cisplatina ocorreu porque os comerciantes de Montevidéu entraram em conflito com 

os argentinos, pois queriam fazer parte do território do Brasil. 

b) o território da Cisplatina estava integrado ao Brasil, mas a Província de Buenos Aires, com 

apoio de parte de latifundiários da região, entrou em conflito pelo domínio do território. 

c) o Brasil venceu a Guerra da Cisplatina e incorporou o território, que depois se tornou 

independente sob o nome de República Oriental do Uruguai. 

d) o Congresso Cisplatino foi elaborado para colocar fim ao conflito entre o Brasil e a Argentina 

pela região oriental do rio da Prata. 

 

  

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Luft,%20Marcos%20Vin%C3%ADcios
http://hdl.handle.net/10183/76239
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade 
(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras, 
com as tensões e conflitos durante o Império. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 

Justificativas 

a 

O aluno que marcar essa alternativa provavelmente confundiu as informações do  

texto-base, pois comerciantes de Montevidéu estavam satisfeitos com a incorporação 

do território ao Brasil, mas não entraram em conflito com os argentinos, pois queriam 

fazer parte do território do Brasil. 

b 
Ao marcar essa alternativa, o aluno demonstra que compreendeu que o conflito 
ocorreu porque nem todos os moradores da região estavam satisfeitos com o fato  
de pertencerem ao território brasileiro. 

c 
Caso o aluno marque essa alternativa, é provável que ele não compreenda que o Brasil 
perdeu a Guerra Cisplatina e que a região se tornou independente após o conflito. 

d 
Se o aluno marcar essa opção, é possível que ele não compreenda que o Congresso 
Cisplatino foi realizado para decidir se a região seria incorporada ao Reino de Portugal 
ou se seria considerada um país independente. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder à questão, mostre a ele o mapa da região da 
Cisplatina e aponte a cidade de Montevidéu, que hoje é a capital do Uruguai. Informe que 
grande parte dos negociantes que lá viviam apoiava a anexação ao Brasil, por causa dos 
benefícios que eles tinham com o tráfico de escravos. Mostre também a localização da 
Província de Buenos Aires. Explique que Buenos Aires era a capital das Províncias Unidas do 
Rio da Prata, nome adotado pelas províncias que compunham o Vice-reinado espanhol do 
Rio da Prata, após a independência em 1816. Explique que era de interesse da Província de 
Buenos Aires que a região da Cisplatina não fosse anexada ao Brasil, pois a localização da 
região era bastante estratégica por causa de sua proximidade com o estuário do rio da Prata, 
importante rota fluvial, como se pode observar no mapa da Província Cisplatina, anexada  
em 1817, disponível em: 
<www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/cisplatina.html#f4026_amp.html> (acesso  
em: 27 set. 2018). Dessa forma, espera-se que a questão auxilie o aluno a compreender as 
transformações territoriais, a disputa por fronteiras, as tensões e os conflitos que ocorreram 
no Brasil durante o Império.  

 
  

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/cisplatina.html#f4026_amp.html
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9. Observe a imagem abaixo. 

Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Solano López, o presidente do Paraguai. Charge de Ângelo Agostini, publicada no jornal A Vida Fluminense,  

em 12 de junho de 1869. A legenda diz: “O Nero do Século XIX – Projeto de Monumento que  

os paraguaios reconhecidos pretendem erigir a Francisco Solano López”. 

Identifique qual das versões da Guerra do Paraguai, descritas nas alternativas abaixo, possui 
relação com a imagem acima.  

a) A Guerra do Paraguai foi o resultado da luta entre Estados nacionais na América Latina que 

disputavam uma posição dominante no continente. 

b) O conflito foi visto como uma agressão de dois países fortes, Brasil e Argentina, contra um 

pequeno país independente. 

c) O imperialismo inglês foi o grande fomentador da Guerra do Paraguai, pois a Inglaterra 

manipulou o Brasil e a Argentina para destruírem a região.  

d) A Guerra do Paraguai resultou dos planos de expansão paraguaios, sob a liderança de Solano 

López.  
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade 
(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra  

do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 12 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar essa alternativa não interpretou a imagem e provavelmente 
compreende que uma das versões do conflito foi resultado de uma disputa por domínio 
no continente, mas não observou que ela se refere somente à versão sobre Solano López. 

b 

Caso o aluno marque essa alternativa, é provável que ele compreenda que uma das 
versões afirma que dois países fortes (Brasil e Argentina) entraram em conflito contra 
um pequeno país independente, mas não observou que a imagem se refere somente  
à versão sobre Solano López. 

c 
Se o aluno marcar essa alternativa, é provável que ele compreenda que uma das versões 
do conflito afirma que o imperialismo inglês foi o grande fomentador da Guerra do Paraguai, 
mas não observou que a imagem se refere somente à versão sobre Solano López. 

d 

O aluno que marcar essa alternativa compreendeu que a imagem se refere à versão 
que afirma que o conflito foi resultado dos planos de expansão liderados pelo 
presidente paraguaio Solano López. Assim, o aluno demonstra ter compreendido  
o enunciado e lido a imagem. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em resolver a questão, discuta com ele as várias versões do 

conflito. Fale a respeito do conceito de narrativa histórica, explicando que é uma construção 

feita pelo historiador, de acordo com a documentação escolhida por ele. Explique também 

que, por exemplo, a visão dos historiadores brasileiros nesse período tendia a afirmar que o 

conflito foi gerado pelo anseio de expansão de Solano López, e que essa visão não foi 

construída de modo aleatório, mas com base em determinados documentos. As charges são 

exemplo de documento bastante utilizado pelo pesquisador para trabalhar determinado 

contexto. A charge da questão, por exemplo, foi publicada no jornal à época do conflito e 

representava a visão que parte dos brasileiros tinha sobre o conflito. De posse de documentos 

desse tipo, historiadores brasileiros concluíram que a Guerra do Paraguai foi o resultado da 

megalomania de Solano López. Diferente, porém, é a visão que alguns historiadores uruguaios 

têm sobre o conflito, pois eles afirmam que a guerra foi criada por países fortes que queriam 

destruir um país pequeno e ainda contavam com o apoio da Inglaterra. 

Assim, o conceito de “verdade” na história pode ser analisado. Discuta esse conceito com o 
aluno, informando que a história é também uma construção narrativa. Explique que a narrativa 
historiográfica se faz a partir de um conjunto de fontes, teorias e métodos, mas depende de 
fatores subjetivos relacionados às escolhas do próprio historiador que, ao analisar um evento, 
construirá sua narrativa. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda a atuação do Brasil 
na Guerra do Paraguai e discuta diferentes versões sobre o conflito. 
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10. Leia os textos abaixo. 

Com o fim das sesmarias, […] o regime da posse dos terrenos devolutos fica 

prevalecendo, enquanto forma de ocupação das terras brasileiras, até a promulgação 

Lei 601 de 18 de setembro de 1850 – a primeira Lei de Terras do Brasil que aboliu tal 

regime. Um período de três décadas em que simples ocupação era a regra para a 

aquisição da propriedade.  

GASSEN, Valcir. A lei de terras de 1850 e o direito de propriedade. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de Santa Catarina, 

1994. p. 170. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/76176/96758.pdf?sequence=1>. Acesso em: 

18 out. 2018. 

Art. 11. Os posseiros serão obrigados a tirar títulos dos terrenos que lhes 

ficarem pertencendo por efeito desta Lei, e sem eles não poderão hipotecar os  

mesmos terrenos, nem aliena-los por qualquer modo. 

Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império.  

Disponível em: <www.planalto.gov.br/cCIVIL_03/LEIS/L0601-1850.htm>. Acesso em: 27 set. 2018. 

De acordo com os textos, pode-se dizer que a Lei de Terras:  

a) prejudicou os grandes proprietários, pois depois da sua criação eles não podiam mais vender 

suas terras, diferente do regime de sesmarias. 

b) favoreceu os indígenas, porque eles poderiam ocupar qualquer terra sem precisar de um 

documento que provesse sua posse.  

c) prejudicou os indígenas, porque eles não tinham dinheiro para comprar terras ou um 

documento que legalizasse a posse das terras que lhes pertenciam. 

d) favoreceu os grandes proprietários, que poderiam ter a posse de terras sem a necessidade de 

emitir um documento que provasse que eles eram donos delas. 

  

http://www.planalto.gov.br/cCIVIL_03/LEIS/L0601-1850.htm
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Políticas de extermínio do indígena durante o Império 

Habilidade 
(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante  
o Império. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 11 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar essa alternativa provavelmente não compreende que a lei  
não proibia a venda de terras, mas sim decretava que a compra era a única forma,  
a partir de então, de se adquiri-las. 

b 
Caso o aluno marque essa alternativa, é provável que ele não compreenda que,  

pela nova lei, mesmo os indígenas deveriam provar que tinham posse de suas terras. 

c 

Se o aluno marcar essa alternativa, ele demonstra compreender que os indígenas foram 

muito prejudicados pela nova lei, por não terem condições financeiras para adquirir 

terras e nem fácil acesso aos cartórios para legalizar a posse. 

d 

O aluno que marcar essa alternativa provavelmente não compreende que todos 

deveriam registrar a posse de suas terras para serem considerados proprietários 

perante a lei. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder à questão, discuta com ele sobre  
a distribuição agrária no Brasil. Retome o assunto da divisão das terras feita no contexto  
de criação das capitanias hereditárias, demonstrando que desde o início da colonização  
um grupo recebeu terras, enquanto os demais não foram considerados. Mostre o mapa  
das capitanias hereditárias para que o aluno tenha a noção da dimensão das terras 
destinadas a poucos proprietários. Saliente que tal divisão foi feita sem levar em 
consideração a ocupação indígena do território. Explique que, mesmo quando o sistema  
de posse era válido, os indígenas ainda saíam prejudicados, porque os grandes latifundiários 
usavam da força para expulsá-los de suas terras e ocupá-las. Explique que, pela Lei de Terras, 
o Art. 12 determinava que “O Governo reservará das terras devolutas as que julgar 
necessárias: 1º, para a colonização dos indígenas”, mas que tal artigo não foi colocado  
em prática. Dessa forma, espera-se que o aluno analise as políticas oficiais em relação  
aos indígenas durante o Império. 

 


