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CAPÍTULO 8- A CHEGADA DA FAMÍLIA REAL 
E A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL 

8º ANO – HISTÓRIA – RAFAEL NASCIMENTO 

 
Lista 05 – Atividades 

 
Exercícios baseados no livro “A corte chegou: o Rio de Janeiro se transforma”.  
 
01. Leia o trecho do livro “A corte chegou”. 

 

- “Por causa da solidão, Afonso aproximou-se naturalmente de Dito, que lhe fora destinado como 
escravo particular, seu moleque, que o ajudava a vestir-se e passava as noites deitado ao pé de 
sua cama, para o caso de alguma necessidade à noite, como dar-lhe um copo d’água ou levar-lhe 
o penico. 

- A princípio, o menino português tratou-o como senhor, com dureza e arrogância, mas logo se 
afeiçoou ao escravo, que tinha quase a mesma idade que ele e bom gênio. Assim, adquiriu o hábito 
de conversar com Dito e fazer curtos passeios para conhecer a cidade, ou melhor, as ruas próximas 
à casa, que era o limite que o pai lhe impusera”. (Capítulo 7: Vida nova. In: A corte chegou) 

 
Com base nestes fragmentos da obra, responda: Como podemos caracterizar a relação entre Dito e 
Afonso? Explique. 

 
02. Leia os fragmentos do livro “A corte chegou” e responda: 

 
“Nos primeiros dias depois da chegada da Corte portuguesa ao Rio, a cidade começou a mudar 

inteiramente de aspecto. As ruas ferviam como numa revolução. Nunca se tinha visto tanta gente 
desconhecida, tanto burburinho, tanta confusão. Tinha-se a impressão de uma grande feira agitada. 
Uma onda de progresso que mudaria a vida das pessoas no Rio de Janeiro. E mudaria para melhor. 

Rio de Janeiro tornou-se ainda mais turbulenta, agitada por desordens em que zunia o cacete, 
relampejava a faca e pipocava a pistola. Nesse período, destacou-se entre os tipos da cidade o 
capoeira, que, de certa forma, vingou a cidade e se tornou o principal protagonista da desordem, indo 
para as esquinas à noite espancar os recém-chegados.”  

 
O subtítulo do livro é “o Rio de Janeiro se transforma”. Quais são as mudanças sociais, econômicas, 
políticas e culturais na cidade do Rio de Janeiro presentes na obra “A corte chegou”? Cite-as.  

 
03. Após a leitura e discussão do livro “A corte chegou: o Rio de Janeiro se transforma”, responda: Você 

gostou da leitura? Elabora um parágrafo dissertativo argumentativo justificando sua resposta.  
 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


