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Exercícios sobre a Guerra dos Farrapos 

1- Qual foi a classe social que promoveu a Guerra dos Farrapos? 

a)classe média gaúcha, formada pelos proprietários rurais e grandes criadores da região 

b)classe dominante gaúcha, formada pelos proprietários rurais e grandes criadores da 

região 

c)classe dominante gaúcha, formada pelos comerciantes e grandes criadores da região 

d)classe média gaúcha, formada pelos proprietários rurais e comerciantes 

2-Entretanto, os ______________________________ escravistas eram os mais 

incomodados com a centralização política do governo central. 

a)comerciantes e fazendeiros 

b)senhores de escravos e advogados 

c)estancieiros e charqueadores 

d)juristas e estancieiros 

3- Eles consideravam que o governo privilegiava as províncias do 

_______________________________________. 

a)Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais 

b)Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo 

c)Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro 

d)Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais 

4- Onde ocorreu a Guerra dos Farrapos? 

a)Rio Grande do Norte 

b)Pernambuco 

c)Mato Grosso 

d)Rio Grande do Sul 

5- Os grandes latifundiários estavam revoltados por pagarem altos impostos 

territoriais e altas taxas sobre as exportações de 

____________________________________. 
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a)carne, leite e sebos 

b) charque, couro e sebos 

c)sebos, charque e leite 

d)couro, café e leite 

6- Ao mesmo tempo, as ______________________________ começaram a estimular 

os rio-grandenses a se rebelarem contra a monarquia e a lutar pela independência 

do território. 

a)ideias conservadoras e nacionalistas 

b)ideias republicanas e nacionalistas 

c)ideias conservadoras e federativas 

d)ideias republicanas e federativas 

7- A política alfandegária beneficiava os grandes fazendeiros 

____________________________, interessados em manter baixo o valor do 

charque que era a base da alimentação dos escravos. 

a)escravistas do Pernambuco 

b)escravistas do Mato Grosso 

c)escravistas do Amazonas 

d) escravistas do Vale do Paraíba 

8- A revolta se enfraqueceu devido as: 

a)divergências entre os líderes do movimento 

b)secas que ocorreram na região 

c)divergências entre os políticos federais 

d)falta de alimentos para a população 

9- Essa foi a revolta que mais colocou em risco a: 

a)aliança entre a população e a Coroa 

b)unidade do estado do Rio Grande do Sul 

c)unidade do território nacional na época do Império 
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d)aliança entre os fazendeiros e a Coroa 

10- Cite ao menos três consequências da Guerra dos Farrapos 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


